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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ
У статті розглянуто види стратегій інноваційного розвитку на рівні держави.

Проаналізовано основні етапи формування інноваційної стратегії держави. Визначено
місію промислових підприємств у системі інноваційно-інвестиційної діяльності в країні.

The types of innovative development strategy were considered in the article. The main stages
of state innovative strategy were analyzed. The mission of industrial companies was identified in
the state system of innovative and investment development.

Ключові слова: інноваційна стратегія, інновація, державна інноваційна політика, рівні
інноваційної діяльності.

Процес інтеграції науки з виробництвом, що почався в 70-х роках минулого століття,
забезпечив формування нової категорії технологій, виробів і галузей промисловості, що
одержали назву „наукомісткі” або „високотехнологічні”. Принциповою відмінністю цієї
категорії є те, що визначальним фактором підвищення конкурентноспроможності і
багаторазового зростання ринкової вартості підприємств стали не виробничі потужності, а
знання, ноу-хау, наукові дослідження і розробки.

Наукові дослідження сутності і принципів розвитку інноваційних процесів беруть свій
початок у класичних роботах М. Кондратєва [1], Й. Шумпетера [2] і інших учених, що
сформували фундаментальні основи теорії інновацій на початку минулого століття.
Подальший розвиток ця теорія дістала у працях Б. Санто [3], Б. Твісса [4], Р. Фостера і інших
авторів, що вивчали проблеми управління науково-технічними нововведеннями і відновленням
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виробництва промислових компаній. Наукові положення інноваційного менеджменту
викладені в роботах сучасних авторів: В. Гуніна, В. Баранчєєва, В. Устінова, П. Завліна [6],
О. Казанцеві, Л. Мінделі, Р. Фатхутдинова [5] і інших.

Розвиток інноваційної інфраструктури повинний відповідати розвиткові більш широкої
структури – інноваційної сфери. Аналіз інноваційної діяльності України і зарубіжних країн,
що випускають наукомістку продукцію, дозволяє виділити три типи стратегій інноваційного
розвитку держави:

– стратегія „перенесення”, що полягає у використанні зарубіжного науково-технічного
потенціалу і перенесенні нововведень у власну економіку, така політика була характерна для
Японії в післявоєнний період;

– стратегія „запозичення”, що полягає в тому, що, маючи в розпорядженні дешеву робочу
силу і використовуючи власний науково-технічний потенціал, країни освоюють виробництво
продукції, що провадилося раніше в більш розвинених країнах, і поступово нарощують власне
інженерно-технічне забезпечення виробництва. Класичним прикладом такої стратегії є стратегії
розвитку Південної Кореї, Китаю і ряду країн Південно-Східної Азії;

– стратегія „нарощування”, що становить собою використання власного науково-
технічного потенціалу, залучення зарубіжних учених і фахівців, інтегрування фундаментальної
і прикладної науки країни для постійної розробки нових продуктів, високих технологій і
реалізації їх у виробництві і соціальній сфері. Прихильниками зазначеної стратегії є США,
Англія, Франція.

У даній роботі поставлено завдання проаналізувати сучасні тенденції інноваційної
діяльності України і сформувати державну інноваційну політику та визначити подальшу
стратегію державного інноваційного розвитку.

Визначення загальних цілей інноваційної діяльності України її стратегії подальшого розвитку
можливо лише на основі аналізу існуючої інноваційної активності в країні (табл.1–2).

Таблиця 1
Інноваційна активність [7]

 

Як свідчать дані таблиці, найбільш суттєві інвестиційні вкладення здійснюються у придбання
машин, обладнання і устаткування, що пов’язано із впровадженням інновацій. На жаль, у
2007–2008 роках відсутнє фінансування технічної підготовки виробництва для впровадження
інновацій. Незадовільним є фінансування придбання нових технологій, досліджень і розробок.
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% млн грн
2000 18,0 1760,1 266,2 Х Х 72,8 163,9 1074,5 182,7
2001 16,5 1979,4 171,4 Х Х 125,0 183,8 1249,4 249,8
2002 18,0 3018,3 270,1 Х Х 149,7 325,2 1865,6 407,7
2003 15,1 3059,8 312,9 Х Х 95,9 527,3 1873,7 250,0
2004 13,7 4534,6 445,3 Х Х 143,5 808,5 2717,5 419,8
2005 11,9 5751,6 612,3 Х Х 243,4 991,7 3149,6 754,6
2006 11,2 6160,0 992,9 Х Х 159,5 954,7 3489,2 563,7
2007 14,2 10850,9 986,5 793,6 192,9 328,4 Х 7471,1 2064,9
2008 13,0 11994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7664,8 2664,0
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Таблиця 2
Джерела фінансування технологічних інновацій [7]

 

Основним джерелом фінансування технологічних інновацій виступають власні кошти
підприємств – питома вага за останні 9 років змінювалася від 60 % до 73 %. У загальній
структурі витрат питома вага бюджетного фінансування не перевищує 3 %. Це є низьким
рівнем державного фінансування порівняно з такими країнами, як Росія, Польща, Білорусь.
На частку іноземних інвесторів за різні періоди припадає від 3,5 % до 8 %. Така низька активність
іноземних інвесторів пояснюється великим рівнем політичного ризику в Україні.

Необхідно зауважити, що українські підприємства здебільшого використовують застарілі
технології (рис. 1). Більшість підприємств, які застосовують технологічні процеси, середній
вік яких не перевищує 5 років (23,9 %), працюють у сфері виробництва харчових продуктів і
напоїв. При цьому найвища частка таких підприємств у загальній кількості підприємств (46,2 %
підприємств виду діяльності) – серед виробників офісного устаткування та електронно-
обчислювальних машин, близько 30 % – у виробництві меблів, гумових і пластмасових виробів,
медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників,
виробництві іншої продукції, 27,8 % – у виробництві автомобілів, причепів та напівпричепів,
25,6 % – паперової маси, паперу, картону та виробів з них, майже 24 % – у виробництві
готових металевих виробів і металургійному виробництві.

Рис. 1. Розподіл підприємств за віком технологічних процесів, % від загальної кількості
респондентів [7]
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Серед видів економічної діяльності, значна частина яких припадає на тих, хто працює з
найстарішими технологіями, необхідно виділити виробництво коксу, продуктів
нафтоперероблення (36,4 % підприємств виду діяльності) та виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції (27,8 %), металургійне виробництво (20,8 %).

Доцільно зазначити, що на підприємствах з виробництва офісного устаткування та
електронно-обчислювальних машин відсутні технології, віком понад 20, з виробництва
тютюнових виробів — понад 30 років. Водночас частка підприємств переробної
промисловості, які застосовують технологічні процеси віком до 10 років, становить від 32 % (у
виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції) до 69 % (у виробництві офісного
устаткування та електронно-обчислювальних машин).

Рис. 2. Розподіл підприємств за методами впровадження інноваційних технологій [7]
Серед тих, хто віддає перевагу купівлі готового обладнання, 25,5 % припадає на виробників

харчових продуктів і 11,2 % – на підприємства з виробництва машин та устаткування. До
цього методу впровадження ППТ звертаються здебільшого ті підприємства, які планують
модернізацію виробництва.

Рис. 3. Фактори, що перешкоджають впровадженню інновацій [7]
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Із загальної кількості підприємств лише 4,5 % випускали високотехнологічну продукцію
(за переліком високотехнологічних товарів, гармонізованим із переліком, прийнятим у країнах
ОЕСР), обсяг чистої виручки від реалізації якої становив лише 2,6 % від загального обсягу
реалізованої обстеженими підприємствами продукції. При цьому лише 6,7 % підприємств
запланувало в період 2009–2011 рр. освоєння нової для підприємства високотехнологічної
продукції.

Експорт високотехнологічних товарів здійснювали 2,2 % обстежених підприємств
переробної промисловості, загальний обсяг яких становив 55 % реалізованої українськими
виробниками високотехнологічної продукції.

Із загальної кількості обстежених підприємств лише 10 % мають системи управління якістю,
яка відповідає вимогам стандарту ISO 9000, серед яких 21,6 % здійснюють виробництво
харчових продуктів, 14,7 % – випускають машини та устаткування; 2,2 % – сертифікат серії
ISO 14000, більша частина яких – підприємства хімічної промисловості, з виробництва машин
та устаткування, харчових продуктів і напоїв.

 Очевидним фактом є глобалізація інноваційної діяльності, що виявляється в тісному
міжнародному співробітництві, що передбачає спільну розробку інтелектуальних продуктів
ученими різних країн з подальшим спільним використанням результатів досліджень, а також
у бурхливому розвитку ринку інновацій у вигляді торгівлі патентами, ліцензіями і ноу-хау.
Звичайно, у процесі глобалізації є як доцентрові, так і відцентрові сили, які виявляються в
системі бар’єрів, що перешкоджають вільному обміну знаннями, проте загальна тенденція
до зміцнення міжнародних інноваційних зв’язків наявна.

Перехід на модель інноваційного розвитку економіки України вимагає удосконалення
інноваційної стратегії держави, що є найважливішою основою ефективного розвитку
національних підприємств. Розробка інноваційної стратегії на рівні держави повинна
здійснюватися в кілька етапів з урахуванням особливостей секторів економіки (зрілі, нові й
новітні галузі) і необхідності у ресурсному та інституціональному забезпеченні альтернативних
варіантів інноваційної програми, особливостей життєвого циклу інновацій і фаз інноваційного
процесу (рис. 4).

Досягнення основних цілей, реалізацію стратегії інноваційної діяльності в державі
забезпечує державна інноваційна політика. Державна інноваційна політика – це сукупність
науково-технічних, виробничих, управлінських, фінансово-збутових та інших заходів, пов’язаних
із просуванням нової чи поліпшеної продукції на ринок збуту. Інноваційна політика є ширшим
поняттям, ніж науково-технічна, яка традиційно пов’язана з вибором пріоритетів у науці та
техніці. Інноваційна політика поєднує науку, техніку, підприємництво, економіку та управління;
охоплює виробництво, банки, науково-технічні кадри.

Розрізняють 4 типи інноваційної політики:
1. Інноваційна політика „технологічного поштовху” – політика, пов’язана з визначенням

державою пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки.
2. Інноваційна політика ринкової орієнтації. Пов’язана з використанням ринкового

механізму розподілення ресурсів і вибору напрямів розвитку науки та техніки. При цій політиці
обмежена роль держави в стимулюванні інноваційної діяльності.

3. Інноваційна політика соціальної орієнтації. Ця політика стосується соціального
регулювання наслідків НТП, а процес прийняття рішень базується на соціально-політичних
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рішеннях. Ця політика ніколи не використовувалася самостійно, але окремі її елементи
відображені в розвитку різних країн.

Рис. 4. Основні етапи процесу формування інноваційної стратегії держави
4. Інноваційна політика, яка спрямована на зміни економічної структури господарського

механізму. Ця політика пов’язана із впливом передової технології на вирішення соціально-
економічних проблем, на зміни галузевої структури, на рівень життя. Важливими засобами
державного регулювання інноваційної діяльності – інструментами державної підтримки
інноваційної діяльності, повинні бути: національні науково-технічні програми; державне
замовлення в науково-технічній сфері; державна науково-технічна експертиза; бюджетне
фінансування інноваційних процесів; патентно-ліцензійна діяльність; стандартизація та
сертифікація продукції в науково-технічній сфері.

Безперечно основними дієвими суб’єктами інноваційної діяльності будь-якої країни є
промислові підприємства. Систему інноваціно-інвестиційної діяльності підприємств можна
представити схематично (рис. 5).
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Рис. 5. Система інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств
Стабільність положення організації на ринку сьогодні визначається тим, наскільки

ефективно вона може задовольняти кінцеві потреби своїх клієнтів. Розвиток науки і техніки, а
також конкуренція, змушують компанії шукати й освоювати нові ринкові ніші. Застосування
старих технологій і способів розробки товарів/послуг в остаточному підсумку не буде сприяти
розвиткові. Таким чином, на перший план виходять інноваційні складові бізнесів-процесів.

Застосування інновацій у сучасних умовах стає все більш актуальним. Використання нової
техніки і технологій дозволяє організаціям більш повно задовольняти потреби клієнтів, у тому
числі і приховані.

Отже, придбання технологій на рівні країни необхідно розглядати як „компенсацію”
недостатнього обсягу витрат на науково-дослідні і проектно-конструкторські розробки в
непрофільних галузях. Щодо України у виборі стратегії міжнародного технологічного обміну
й інноваційного розвитку необхідно керуватися наявністю ресурсів. Тому найбільш близькою
до сучасного становища України є стратегія „запозичення”, тому що вона порівняно з іншими
не вимагає значних капіталовкладень. Істотне значення має і той факт, що Україна, як і країни
Південно-Східної Азії, має власний науковий потенціал і дешеву робочу силу, що є необхідною
основою для нарощування власного інженерно-технічного забезпечення виробництва.

Державна стратегія щодо інноваційного розвитку регіонів потребує посилення
централізованого регулювання науки і виробництва з метою їх співробітництва на базі науково-
технічних інновацій.
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На державному та регіональному рівнях проблема активізації інноваційної діяльності
повинна розв’язуватися шляхом створення загальнодержавних інноваційних компаній і
періодично внаслідок проведення моніторингу стану інноваційної активності підприємств,
комплексного об’єднання зусиль науково-дослідних установ, фондів підтримки розвитку
інноваційної діяльності і суб’єктів господарювання у створенні умов сприятливого
інноваційного клімату, розв’язання загальних проблем регіону з урахуванням пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності.
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
УКРАЇНИ З РОЗВИНЕНИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ

В НАПРЯМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У статті розглянуто особливості співробітництва України з розвиненими країнами

світу щодо реалізації ефективної інвестиційної політики на регіональному рівні в сучасних
умовах невизначеності інвестиційного ринку і загострення фінансової кризи.

The article discusses the features of Ukraine’s cooperation with developed countries of the
world to implement effective investment policy at the regional level in the current uncertain
investment market conditions and worsening financial crisis.

Ключові слова: пріоритети інвестиційної діяльності, регіональна політика,
інвестиційне партнерство, інвестиційний капітал, державне регулювання, антикризове
управління, інвестиційні проекти.

У сучасних умовах розвитку світового господарства одним із першочергових заходів
економічного зростання України є збільшення обсягів капітальних вкладень. Розвиток України
не може бути забезпечений без здійснення ефективної інвестиційної політики. Негативні
процеси, що відбуваються в українському суспільстві та економіці в останні роки, і
характеризуються політичною нестабільністю та втратою Україною привабливості для
іноземних інвесторів. У цих умовах спостерігається поширення такої тенденції, як дефіцитність
інвестиційних ресурсів для сталого розвитку всіх регіонів держави, що потребує розробки
стратегічних заходів із максимально раціонального й ефективного їх використання та
формування на цих основах інвестиційного потенціалу окремих регіонів і країни в цілому.
Головним питанням регіональної інвестиційної політики є визначення пріоритетних сфер та
об’єктів інвестування, які повинні відповідати перспективним інтересам кожного регіону і
держави в цілому та базуватися на високорезультативних принципах регіональної фінансово-
економічної політики розвинених країн світу.

Сучасний етап розвитку регіональної економіки характеризується наявністю значної
кількості чинників, які негативно впливають на інвестиційну діяльність суб’єктів
господарювання в регіонах України. До таких чинників, крім глобальної економічної кризи,
можна віднести низьку інвестиційну активність вітчизняних і міжнародних інвесторів,
нестабільність податкового і регуляторного законодавства, незначний рівень використання
інновацій та прогресивних технологій тощо. Дія цих факторів призводить до порушення
нормального функціонування фінансово-економічних процесів у регіонах, до значних витрат
і збитків і, як наслідок, втрати інвестиційної привабливості регіонів України. Багато теоретичних
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досліджень присвячено проблемам регіональної інвестиційної політики в Україні та розвинених
країнах світу. Вагомий внесок у дослідження проблем активізації міжнародного
співробітництва в напрямі залучення інвестицій у регіональному аспекті здійснили вітчизняні
науковці, а саме: З. В. Герасимчук, М. І. Вахович [3], О. В. Гаврилюк [2], В. М. Геєць,
В. П. Семеноженко, Б. Є. Кваснюк [12], І. В. Гой [4], М. В. Жук [5], О. А. Кириченко [7],
В. П. Колосова [8], А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко [10] та інші.

Проте, незважаючи на значну кількість публікацій, залишається багато невирішених
проблем теорії та практики регіональної інвестиційної політики. Фінансово-економічна криза
та нестабільність політичних процесів в Україні за останні роки змусила шукати нові стратегічні
підходи до управління інвестиційним розвитком регіонів України з використанням ефективних
тенденцій впровадження інвестиційної політики в розвинених країнах світу.

Метою дослідження є характеристика умов і параметрів регіональної політики держави, а
також висвітлення теоретико-методичних аспектів міжнародного співробітництва України,
спрямованого на активізацію інвестиційних процесів у регіонах.

На сучасному етапі розбудови системи державного управління в Україні регіональній
політиці відводиться дедалі вагоміша роль. З її реалізацією пов’язуються можливості здійснення
соціально-економічних перетворень у суспільстві, приведення вітчизняної системи державного
управління відповідно до європейських демократичних принципів, активізації сукупного
соціально-економічного, ресурсного потенціалу регіонів з метою забезпечення їх сталого
розвитку. Регіональна політика покликана організувати політичну і економічну еліту з метою
усвідомлення національних пріоритетів і організації спільної діяльності з їх реалізації. Основною
метою регіональної політики є подолання кризових явищ і вирівнювання розвитку територій [5].
Сутність ефективної регіональної політики полягає в інтегрованій діяльності державних органів
управління щодо покращання показників фінансово-економічного розвитку та забезпечення
стабільного соціального ефекту на національному та регіональному рівнях за умов
мінімального використання ресурсів та збереження збалансованості екологічної ситуації в
країні.

Регіональні програми спрямовані на реалізацію окремих напрямів розвитку регіону.
Джерелом інвестиційних ресурсів у такому разі можуть бути цільові облігаційні позики та,
частково, кошти бюджетів. Інвестиційні програми регіонів включають сукупність проектів за
всіма напрямами [10].

У Люксембурзі 14 червня 2005 року було підписано Рамкову угоду між Україною та
Європейським інвестиційним банком – одним з найбільших офіційних кредиторів у світі. У
його складі діє Європейський інвестиційний фонд, який надає довгострокові гарантії для
фінансування трансєвропейських транспортних і комунікаційних мереж, а також енергомереж
для розвитку малого та середнього бізнесу. Запропонований країною на розгляд
Європейському інвестиційному банку інвестиційний проект повинний належати до однієї з
його пріоритетних сфер діяльності [1] та збігатися із загальними пріоритетами і завданнями.

Основні напрями співпраці, які передбачає в своєму мандаті для України Європейський
інвестиційний банк – енергетика й енергозбереження, транспортна інфраструктура, –
збігаються з основними напрямами інвестування коштів у економіку регіонів України  на
найближчі роки. Зокрема, до пріоритетних проектів для фінансування Європейським
інвестиційним банком Східного інвестиційного регіону є реконструкція авіаційного
комунального підприємства „Харків”; Західного інвестиційного регіону – добудова повітряної
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лінії 330 кВ Західноукраїнська – Дрогобич; Південного інвестиційного регіону – розвиток
Херсонського морського торгового порту; Центрального інвестиційного регіону – розвиток
діяльності енергосервісної компанії з використанням біомаси; Північного інвестиційного
регіону – створення головного автоматизованого сортувального центру та розвиток і
реконструкція державного міжнародного аеропорту „Бориспіль” тощо [8].

Таким чином, з метою залучення додаткових кредитних ресурсів у економіку України,
вжиття практичних заходів щодо зміцнення фінансового становища держави, створення умов
для збільшення обсягів інвестицій у пріоритетні галузі економіки урядом України здійснюються
кроки із започаткування співробітництва з новими міжнародними фінансовими установами.
У цьому контексті як перспективна розглядається можливість подальшого співробітництва
України з Європейським інвестиційним банком – одним із найбільших міжнародних
фінансових інститутів і головною фінансовою установою Європейського Союзу.

Необхідно зауважити, що досвід економічного розвитку різних країн засвідчує, що за певних
умов іноземні інвестиції позитивно впливають на зростання економіки регіонів, тому всі
країни світу ведуть активну конкурентну боротьбу за інвестиції. Багато розвинених країн і
країн, що розвиваються, задіяні в процесі міжнародної інвестиційної співпраці в напрямі
регіонального розвитку [4]. Стосовно регіональної політики Євросоюзу, то в її основу
покладено такі чотири основні принципи, як концентрація, програмний підхід, партнерство,
субсидіарність і компліментарність (доповнювання).

Регіональна інноваційно-інвестиційна політика Німеччини, що за останні роки стала одним
із найпотужніших інвесторів в економіку регіонів України, є інтегрованою складовою
регіональної політики Європейського Союзу, в інституційних структурах якого створено
Комітет у справах регіонів. Необхідно зауважити, що внаслідок поєднання інтелектуальних,
фінансових, матеріальних і технологічних ресурсів у регіонах Німеччини, де сформувався
невеликий, але досить ефективний промисловий сектор, створено потужні науково-дослідні
центри, швидкими темпами формуються високотехнологічні кластери. Формування і
підтримка так званої кластерної моделі соціально-економічного та інноваційно-технологічного
розвитку є важливим напрямом реалізації регіональної інвестиційно-інноваційної політики
Німеччини, як і інших країн Євросоюзу.

Кластер в економічній літературі визначається як індустріальний комплекс, сформований
на базі територіальної концентрації мереж спеціалізованих постачальників, основних
виробників і споживачів, які зв’язані технологічним ланцюгом і виступають альтернативою
секторальному підходу. Все більш поширеною серед учених є думка, що регіони, на території
яких формуються кластери, стають лідерами економічного і технологічного розвитку.
Кластерна політика як форма і складова регіональної інноваційно-інвестиційної політики все
більше використовується на рівні окремих держав і регіонів ЄС [12]. Теорія і практика
створення та функціонування кластерів як центрів інновацій країн Євросоюзу, включаючи і
Німеччину, може бути використана в Україні. Кластери, крім того, не лише найбільш
оптимальна форма організації виробництва, а й фактор швидкого економічного зростання
регіонів, ефективний засіб залучення прямих іноземних інвестицій, чинник технологічної
модернізації та структурної перебудови. В Україні одним із таких кластерів є кластер швейної
промисловості на Поділлі.

Доцільно також звернути увагу на принципи регіонального співробітництва України та
Російської Федерації. Одним із суттєвих напрямів підвищення ефективності економічного
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співробітництва України і Російської Федерації, важливою передумовою підключення їх
господарських комплексів до сучасної моделі світогосподарських відносин є встановлення
прямих торговельно-економічних зв’язків між територіальними структурами обох країн і
підтримка цих регіональних взаємин на державному рівні.

За даними [11], обсяг інвестицій в Україну з Російської Федерації станом на 01.01.2010 р.
був 2 674,6 млн дол США, що становить 6,7 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій
в Україні. Загальна кількість підприємств – 2 309.

Натомість, обсяг інвестицій з України в Російську Федерацію за 2009 рік становив 165,5
млн дол США, тобто 2,7 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні.
Загальна кількість підприємств – 77.

Основні обсяги російських інвестицій в Україні сконцентровано в регіонах, де активно
освоюється енергетика, нафтопереробна промисловість, кольорова і чорна металургія,
машинобудування, зв’язок, банківська сфера та фінансова діяльність.

В умовах світової фінансово-економічної кризи можна очікувати посилення експансії
російського капіталу в Україні, який, маючи достатню кількість вільних фінансових ресурсів,
намагатиметься скористатися падінням цін на активи для скупки привабливих українських
підприємств [6]. Оцінка присутності російського капіталу у різних регіонах економіки України
дає підстави говорити про надзвичайно впливові позиції Москви у паливно-енергетичному
та гірничо-металургійному комплексах, фінансовій сфері та машинобудуванні. У напрямі
оподаткування інвестицій у регіонах Російської Федерації позитивним для української
фінансово-економічної політики може бути можливість отримання пільг для перспективних
інвесторів на регіональні й місцеві податки.

Українсько-польське інвестиційне співробітництво у 2009–2010 роках, незважаючи на
кризові явища в економіці обох країн, розвивалося активними темпами.

За даними [11], станом на 01.01.2010 р. капітал інвесторів Польщі нараховував 864,9 млн
дол США, що становить 2,2 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні.

З регіонального погляду, найбільше інвестицій з Польщі надходить до західних областей
України та м. Києва. Найвагомішими польськими інвестиціями в Україні є: фабрика будівельної
кераміки „Церсаніт”, фабрика паркету „Барлінек”, меблева фабрика „Новий Стиль”, фабрика
упаковки „Кен-Пак”, фабрика автозапчастин „Інтер-Гроклін”, м’ясокомбінат „ПКМ Дуда”,
банк „Кредо”, „Плюс-банк” [3] та інші.

Одним із головних торговельно-економічних партнерів України є Італія, яка посідає друге
місце у загальному обсязі товарообороту з нашою країною серед держав Західної Європи.
Одним із пріоритетних завдань торговельно-економічного співробітництва є забезпечення
часткової переорієнтації італійців з російського на український ринок [2]. Щодо інвестиційної
діяльності, то італійські інвестори в основному спрямовують свої кошти в регіони, де активно
розвиваються галузі внутрішньої торгівлі, харчової промисловості, машинобудування,
металообробної та легкої промисловості.

Високою контрольованістю інвестиційних потоків характеризується й економічна система
Японії, яка шляхом стимулювання високого рівня заощаджень контролює обсяг внутрішніх і
зовнішніх інвестицій. Заслуговує на увагу також нова зовнішньоекономічна доктрина Японії
„Дуга свободи та процвітання”, що, по суті, змінила місце України у зовнішньополітичних
пріоритетах цієї потужної держави. Двосторонні українсько-японські торговельно-економічні
відносини в останні роки розвиваються з постійною позитивною динамікою. Перспективні
регіональні інвестиційні українсько-японські проекти відносяться насамперед до галузі
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транспорту та енергетики, японські інвестори також розглядають можливості організації в
Україні виробництва кондиціонерів, збирання вантажівок і виробництво запчастин до них та
бізнес у сфері програмного забезпечення. До того ж, податкове законодавство Японії стимулює
регіональне інвестування через надання права вираховувати з податку на прибуток 7 % розміру
інвестицій, що забезпечують створення нових матеріалів і електронної техніки [9].

У загальному, у країнах розвиненої ринкової економіки використовуються різні методи
регіонального стимулювання інвестиційних процесів – податкові, амортизаційні, кредитні
тощо. Західні країни широко використовують податкові канікули, податкові інвестиційні
відрахування і податкові інвестиційні кредити для стимулювання виробничих капіталовкладень,
враховуючи при цьому економічну ситуацію та необхідність розвивати ті або інші регіони.

Уряд США використовує спеціальні програми по залученню іноземного капіталу як у
розвиток національної економіки, так і розвиток економіки окремих штатів, які включають
різні системи пільгового кредитування та страхування іноземних інвестицій, надання земельних
ділянок для будівництва промислових підприємств.

Ефективно діюча система залучення як власного, так і іноземного капіталу існує у
регіональній політиці Франції. Уряд країни виділяє інвесторам субсидії в розмірі 25 % вартості
всіх капіталовкладень у землю та обладнання, що купуються в перші три роки будівництва.
Широко використовується система довгострокового пільгового кредитування.

Податкові знижки на регіональні інвестиції у Великобританії у перший рік експлуатації
машин та обладнання досягають 50 % їх вартості, у Ірландії їх розмір досягає 100 %, в Канаді
він коливається від 10–50 %. У Швеції використовується державна система податкових пільг
на інвестиційні резерви. Дана система передбачає резервування інвестиційних коштів у розмірі
40 % комерційних доходів, які не підлягають оподаткуванню [3].

Повертаючись до вітчизняної регіональної інвестиційної політики, необхідно зазначити,
що сучасний інвестиційний потенціал України характеризується високою неоднорідністю,
тому інвестиційну політику необхідно проводити виходячи з можливостей і потреб розвитку
кожного регіону. Так, у Західному інвестиційному регіоні ефективними можуть бути
виробництва з використанням місцевих природних ресурсів (сірки, калійної солі, нафти, газу),
а також розвиток мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів. У Східному
інвестиційному регіонах необхідна реконструкція й технічне переобладнання шахт,
металургійних і технічних виробництв на базі безвідходних, маловідходних та екологічно чистих
технологій. У Південному інвестиційному регіоні найбільш вигідними є реконструкція та
технічне переоснащення портового господарства, розвиток виробництва обладнання для
харчової та консервної промисловості, розширення мережі оздоровчих курортно-туристичних
комплексів. На територіях, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС, поряд із запровадженням
унікальних наукових досліджень, необхідно використовувати найновітніші технології та
здійснювати комплекс заходів з їх екологічного, економічного та соціального відродження.
Київ та Київська область потребують вдосконалення регіональної нормативно-правової бази,
створення відповідних інституціональних структур у сфері організаційних, економічних,
інжинірингових послуг, а також інформаційного забезпечення.

Таким чином, в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів, загострення кризи на світових
фінансових ринках вагоме значення має зниження нерівномірності економічного розвитку
українських регіонів. Надзвичайно актуальним в умовах подальшої ефективної трансформації
економіки регіонів України у світовий господарський простір залишається питання щодо
зниження існуючих адміністративних бар’єрів інвестиційної діяльності. Цей процес повинний
охоплювати зниження непередбачуваності тлумачення інвестиційного законодавства
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посадовими особами; зменшення рівня корупції на різних стадіях реалізації регіональних
інвестиційних проектів; скорочення тривалості і зменшення кількості процедур для отримання
ліцензій, виконання контрактів, реєстрації нерухомого і заставного майна тощо. Усі методи
державного регулювання інвестиційної діяльності є взаємопов’язаними, а тому застосування
їх не може бути довільним. Кожна модель регіональної інвестиційної політики є певним
поєднанням заходів і відповідних державних інститутів, які розробляють і реалізують ці
заходи [7].

Отже, проаналізувавши тенденції регіональної фінансово-економічної політики в різних
країнах, необхідно зазначити, що інвестиційна діяльність була, є й буде завжди одним із
вирішальних чинників усієї соціально-економічної політики держави. Без неї не вдасться швидко
подолати фінансово-економічну кризу і вийти на рубежі сталого економічного зростання,
приросту соціального ефекту, збалансованості макроструктури, підвищення оплати праці до
рівня стимулювання її високої продуктивності та ринкової платоспроможності, що є могутнім
каталізатором загальноекономічного піднесення і прогресивних зрушень. Покращанню
інвестиційного клімату в регіонах України сприятиме розвиток міжнародної інвестиційної
співпраці, що збільшить надходження інвестицій із-за кордону та їх ефективне використання.
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МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

У роботі розглянуто класичні положення теорії місцевого оподаткування, розкрито
принципову відмінність і переваги місцевих податків над загальнодержавними, визначено
основні проблеми і перспективи місцевого оподаткування в Україні.

In this work the classical theory of local tax provisions, revealed the fundamental difference
and advantage over the general state of local taxes, the main problems and prospects of local
taxation in Ukraine.

Ключові слова: місцеві податки і збори, модель Тібо, суспільні блага і послуги, місцеві
бюджети.

Серйозним чинником стабілізації економічної ситуації в Україні на сучасному етапі
повинно стати ефективне реформування місцевих фінансів, зокрема в сфері місцевого
оподаткування. Саме місцеві податки і збори повинні становити основну дохідну статтю
бюджетів територіальних громад міст, селищ, сіл та їх об’єднань і направлятися на підтримку
та розвиток місцевої інфраструктури. Діюча система оподаткування не в змозі розв’язати
такі проблеми, що і зумовлює актуальність даної теми.

Проблематика місцевого оподаткування займає важливе місце в дослідженнях як
зарубіжних, так і вітчизняних учених. Частково проблеми, пов’язані із механізмом справляння
місцевих податків і зборів, розглядались у працях учених Алексєєва І. В., Андрущенка В. Л.,
Барановського О. І., Біленчука П. Д., Буковинського С. А., Варналія З. С., Василика О. Д.,
Вишневського В. П., Гейця В. М., Данілова О. Д., Кириленко О. П., Кравченка В. І., Луніної І. О.,
Мельника П. В., Опаріна В. М., Павлюк К. В., Пасічника Ю. В., Тарангул Л. Л., Чугунова І. Я.,
Юрія С. І. та ін. Але тема місцевого оподаткування і нині не знайшла достатнього висвітлення
в економічній літературі, а проблеми – ефективного вирішення. Тому метою статті є
обґрунтування суспільної доцільності місцевих податків, визначення проблем місцевого
оподаткування в Україні та, в т.ч. на основі зарубіжного досвіду, визначення напрямів
реформування діючої системи місцевих податків і зборів.

Найперше, що спадає на думку у вирішенні проблем місцевого оподаткування в Україні,
– використання досвіду західних держав. Явища, процеси, тенденції місцевого оподаткування
у країнах Заходу не можна пояснити, не опираючись, по-перше, на демократично-правовий
характер державного устрою, на властивий західним державам бюджетний (фіскальний)
федералізм. По-друге, функціонування місцевих фінансів, їх організація, фіскально-бюджетна
діяльність місцевих властей відповідають вивіреним на основі фундаментальних наукових
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досліджень теоретичним постулатам. Приймаючи демократично-правові порядки за даність
перед тим, як перейти до характеристики практики місцевого оподаткування на національному
рівні та у міжнародних порівняннях, доцільно викласти розроблені західними ученими класичні
положення теорії місцевого оподаткування.

Роль важливих концептуальних постулатів обґрунтування суспільної доцільності місцевих
(локальних, децентралізованих) податків у західних державах виконують положення теорії
суспільних благ (theory of public goods), теорії груп (theory of groups), теорії суспільного
вибору (theory of public choice). Такі теорії, взяті вкупі, пояснюють як у демократичній державі
індивідууми, об’єднані спільними інтересами (наприклад, які живуть на території певної
самоврядної адміністративно-територіальної одиниці), вважають, що доцільно, вигідно і
корисно для кожного з них і для всіх разом нести затрати по фінансуванню за рахунок податків
суспільних благ і послуг (громадський порядок, захист природного середовища, комфорт
існування та ін.) за місцем свого проживання. Нагадаємо, що автор самого поняття „суспільне
благо” (public good) у його сучасному розумінні, видатний американський економіст Поль
Самуельсон (1915–2009) попереджав: проблемна властивість цього виду благ така, що вони
повинні бути надані, але не існує точного методу, придатного для визначення реальної ціни
таких благ, вираженої в податках.

Суспільні блага і послуги загальнодержавного характеру (оборона, національна безпека,
законність і правосуддя та ін.) доступні всім членам суспільства без винятку, незалежно від
того платить кожний із споживачів даних благ податки чи ні. Важливе методологічне
застереження подібного: блага фінансуються за рахунок обов’язкових податків через закон і
громадянський обов’язок, оскільки в умовах демократично-правової державності некоректно
інтерпретувати податки як примусові платежі. Тим більше некоректно говорити про
примусовий характер оподаткування на локальному рівні, бо бюджетні видатки, фінансовані
коштом місцевих податків, задовольняють безпосередні інтереси і вигоди практично кожного
з платників, що проживають у даній місцевості.

Опираючись на теорії груп, суспільних благ і суспільного вибору, теоретичне
обґрунтування місцевих податків, місцевих фінансів загалом, визнане класичним,
запропонував американський економіст Чарльз Тібо (Tiebout, 1924–1968), розробивши так
звану модель Тібо. Тібо виходив з того, що забезпечення доступних усім суспільних благ
загального користування через ринкові механізми практично не реальне. Проте в масштабах
демократично-самоврядної порівняно невеликої територіальної громади суспільні блага
локального походження і призначення можна забезпечити так, щоб вартість (обсяг, якість)
споживаних суспільних благ були еквівалентними сумі (або принаймні близькими до неї),
затраченій на сплату місцевих податків. У міркуваннях Тібо важлива та обставина, що рішення
щодо кількісних, структурних і якісних характеристик суспільних благ приймаються шляхом
демократичного голосування, в якому беруть участь самі споживачі благ і послуг, вони і
виборці місцевої влади.

У вітчизняній літературі одним із перших виклав теорію Тібо та оцінив її наукове значення
професор Андрущенко В. Л. [1, c. 586–588]. Аргументацію Тібо можна узагальнити у вигляді
таблиці (див. табл. 1).
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Таблиця 1
Забезпечення суспільних благ за моделлю Тібо

Джерело : складено автором на основі узагальнення матеріалу: Tiebout Ch. A Pure Theory of Local
Expenditures // The Journal of Political Economy. – 1956. – Vol. 64. – № 5. – P. 416–426.

Тібо виходив з альтернативних соціально-психологічних мотивацій людей: одні вважають,
що краще залишатися вдома, і намагаються на місці покращити умови свого існування; другі
з фінансових чи інших міркувань ладні мігрувати і навіть емігрувати. За Тібо, здатність
індивідуумів до зміни юрисдикцій створює подібне до ринку вирішення проблеми
забезпечення місцевими суспільними благами. Користуючись правом вільного пересування,
(„голосуючи ногами”), люди вибирають для проживання ті общини, де знаходять більш
привабливі для себе суспільні блага і послуги в обмін на прийнятний рівень податків. Подібно
до того, як індивідуум задовольняє потреби в приватних благах, купуючи їх на ринку, так і
потреби в суспільних благах задовольняються шляхом вибору бажаного місця проживання.

Передумови еквівалентності благ і
податків

Оптимальні податки, що
відповідають суспільним благам

1. Споживачі-виборці мають
можливість вільно переміщатися
і вибирати місце проживання там,
де їм пропонують кращий набір благ.
2. Споживачі-виборці повністю
поінформовані щодо відмінностей
обсягів місцевих бюджетів за
доходами і видатками.
3. На вибір існує велика кількість
місцевих громад.
4. На місцях немає обмежень щодо
можливостей працевлаштування.
5. Суспільні блага не залежать від
кількісної величини громади чи
масштабів діяльності органу місцевого
самоврядування.
6. Кожному конкретному набору
місцевих благ і послуг відповідає
своя оптимальна величина громади.
7. Громади (муніципалітети, комуни
і т. п.), де кількість мешканців нижча
від оптимальної, залучають нових
резидентів з метою ширшої розкладки
вартості благ і відповідно зниження
рівня оподаткування; там, де кількість
населення вища за оптимальну,
вчиняють навпаки; при оптимальній
кількості намагаються стабілізувати
населення

При забезпеченні зазначених за Тібо
передумов оптимальні за обсягом
надходжень і рівнем ставок місцеві
податки відповідають колективному
вибору населенням громади
призначених для спільного
споживання суспільних благ і послуг,
які надаються за місцем проживання
і сплати податків
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Ідеальна рівновага в розподілі мешканців між населеними пунктами виникає за таких
умов: кожний проживає там, де він хоче; має доступ до тих благ, які йому потрібні; платить
податки, які йому по кишені. У такій швидше гіпотетичній, ніж реальній, ситуації покращити
своє становище, змінивши місце проживання, не можна. На мові понять економіки добробуту
в такому разі досягається рівновага, ефективна за Парето. Це означає такий характер розподілу
(аллокації) наявних ресурсів, коли не можна покращити стан одних людей, не шкодячи іншим.

Реалізація моделі Тібо можлива при існуванні ряду передумов, а саме: абсолютно вільна
мобільність людей; незалежності пересування від стану довкілля, що передбачає відсутність
позитивних чи негативних зовнішніх ефектів (екстерналій); наявності вичерпної інформації
про умови оподаткування та забезпечення суспільними благами на новому місці; можливості
вибору із значної кількості місць проживання; стабільне забезпечення локальних суспільних
благ при зростанні чисельності проживаючих; фінансування суспільних послуг із місцевого
бюджету за рахунок подушного податку або пропорційного податку на власність; приблизно
однакового і досить високого рівня доходів і/або вартості чи фізичної величини власності
мешканців даного населеного пункту, – адже наплив незаможних скорочує податкову базу,
спричиняє підвищення податкових ставок, порушує Парето ефективну рівновагу.

Вочевидь, проблематично задовольнити сформульовані Тібо умови, особливо
проігнорувати завжди існуючу майнову нерівність. Американські економісти провели
декілька емпіричних досліджень на відповідність моделі-гіпотези Тібо реаліям. Вияснилося,
що, незважаючи на всю складність практичної реалізації моделі Тібо, „принаймні при деякому
збігу обставин модель Тібо досить точно відображає дійсність” [6, с. 516].

Теоретична цінність моделі Тібо полягає в тому, що вона описує ознаки, які характеризують
й оцінюють діяльність самоврядних субнаціональних адміністративно-територіальних
утворень. По суті, Тібо на теоретичному рівні започаткував вирішення проблеми делегування
владних повноважень із відповідним виділенням і розосередженням фінансових ресурсів на
різні рівні адміністративно-територіального устрою та управління державою.

Загалом, західні теоретики давно довели, що порівняно з великими, малим соціальним
групам населення набагато простіше забезпечувати власні інтереси за рахунок бюджетних
коштів. Адже на місцях: у селищах, громадах, муніципалітетах, де всі на виду, меншості
неплатників набагато складніше фінансово експлуатувати більшість тих, хто справно платить
податки. Крім того, блага і послуги, фінансовані за рахунок місцевих податків, помітні й
відчутні для всіх, тут податкові платежі втілені в очевидні матеріальні вигоди і конкретні соціальні
послуги.

Отже, під кутом зору ефективного задоволення економічних і соціальних інтересів
суспільства місцеві податки мають принципову відмінність і перевагу над загальнодержавними
податками. Як довів на підставі численних історичних матеріалів і емпіричних даних відомий
американський учений-фінансист Манкур Олсон (1932–1998), лише в межах досить малої
соціальної групи людей на повну силу діють економічні та соціальні стимули справно платити
податки, суспільний інтерес на локальному рівні максимально зближається з індивідуальними
інтересами кожного з членів громади [5, с. 14–16]. Виходить, наповнення місцевих бюджетів
вигідне для всіх платників податків разом і для кожного платника зокрема.

Існуюча в Україні база місцевих податків і зборів є застарілою та потребує докорінного
реформування відповідно до вимог і потреб сучасності. Так, з метою посилення фіскальної
децентралізації в Україні та зміцнення фінансового стану місцевих бюджетів неодноразово
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було відмічено доцільність внесення змін до Декрету КМУ „Про місцеві податки і збори”,
який був прийнятий ще у 1993 році і на сьогодні втратив свою актуальність. Необхідно змінити
підходи до адміністрування окремих місцевих податків і зборів, розширити базу оподаткування
за рахунок введення в дію нових платежів і ліквідації неефективних [4, c. 13–14].

Очевидним є те, що реформа справляння місцевих податків і зборів в Україні є нагальною
через такі проблеми:

– незначна частка місцевих податків і зборів у загальних надходженнях місцевих бюджетів
становить у 2008 році лише 0,6 % (у 2007 році – 0,7 %, в 2006 – 0,8 %) [8];

– відсутність динаміки зростання надходжень місцевих податків і зборів протягом останніх
років – обсяг надходжень коливається в межах 550 – 820 млн грн [8];

– основу місцевих податків і зборів становлять ринковий збір і комунальний податок –
податки, які (в існуючому вигляді) не мають потенціалу для зростання і є морально застарілими;

– існування податків і зборів, які не мають економічного сенсу (питома вага трьох
іподромних зборів, збору за видачу ордера за квартиру, з власників собак, за право проведення
кіно- і телезйомок, за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей у
2008 році у загальній сумі надходжень від місцевих податків і зборів становить 0,1 %, у доходах
місцевих бюджетів від податкових надходжень – 0,001 %) [8];

– негнучкість і непрозорість бази оподаткування разом із застосуванням архаїчних і
корумпованих методів адміністрування місцевих податків і зборів відкриває можливості до
зловживань із перерахуванням цих платежів до бюджету, зокрема у випадку з ринковим збором
і збором за припаркування автотранспорту.

На сьогодні ми не можемо назвати оптимальний перелік місцевих податків і зборів. Як
правило, країни самостійно визначають такий перелік, виходячи із власних потреб і місцевих
особливостей. Скажімо, у Великобританії стягується всього один місцевий податок, у той час
як у Бельгії їх нараховується більше 100.

У структурі місцевих бюджетів іноземних держав значну питому вагу становлять податки
з нерухомого майна та землі (в ряді країн плата за землю відноситься до різновиду податків із
нерухомого майна), які можуть сягати до 40–45 відсотків усіх доходів місцевих бюджетів
(наприклад США, Франція та ін.) [2, c. 102].

В Україні ж специфіка справляння існуючих податків і зборів полягає у тому, що вони
сплачуються платником у сфері послуг (курортний, ринковий збори та збір за припаркування
автотранспорту тощо) і нематеріального виробництва (податок з реклами, збір за проведення
кіно- і телезйомок), а тому є малоефективними з фіскального погляду через відсутність
належної бази оподаткування. Сфери послуг і нематеріального виробництва в Україні досить
слаборозвинені. До того ж базу оподаткування в них легко приховувати. Це також зумовлює
необхідність оптиматизувати перелік місцевих податків і зборів [4, c. 18].

З метою створення ефективної податкової системи в Україні плануються такі зміни у
структурі місцевих податків і зборів [3]:

1) вилучення із складу місцевих податків і зборів таких, що є малоефективними для місцевих
бюджетів у частині забезпечення незначних, але досить обтяжливих в адмініструванні
надходжень;

2) впровадження податку на нерухоме майно;
3) включення до складу місцевих податків і зборів податку на нерухоме майно, плати за

торговий патент на деякі види підприємницької діяльності та плати за землю, які на даний час
належать до загальнодержавних;
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4) проведення з урахуванням міжнародного досвіду заміни курортного збору на
туристичний збір та збору за забруднення навколишнього природного середовища на
екологічний податок.

Крім зазначених напрямів реформування місцевого оподаткування в Україні, потрібно,
на нашу думку, надати органам місцевого самоврядування дозвіл змінювати ставки „власних”
місцевих податків, що може посилити мобілізацію податкових надходжень і підзвітність на
місцевому рівні. У майбутньому необхідно створити інституційну базу, яка дозволить органам
місцевого самоврядування фактично збирати „власні” податки і збори.

Виходячи з викладеного, можна сформулювати деякі вимоги до місцевого оподаткування,
які можуть бути використані при конструюванні системи місцевого оподаткування в Україні
на майбутнє:

– місцеві податки і збори повинні складати стабільну надійну основу відповідного місцевого
бюджету;

– місцеві податки і збори повинні передаватись до тієї ланки місцевих органів, які найкраще
можуть їх справляти;

– адміністрування місцевих податків і зборів повинно бути прозорим, а витрати на нього
мінімальними;

– місцеві податки і збори повинні бути пов’язані з місцевою економікою, з майном і
власністю, з природним середовищем;

– органи місцевого самоврядування повинні мати право щодо встановлення ставок та
переліку видів (у визначених законодавством межах) місцевих податків і зборів, вилучення
недієвих і запровадження нових.

Реалізація названих заходів буде сприяти наповненню й збалансуванню місцевих бюджетів.
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ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В

УКРАЇНІ
Розглянуто деякі напрями впливу глобалізації на економічну сферу та їх значення для

розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Особливу увагу приділено впливу
глобалізаційних процесів на функціонування банківської системи, зміст її
зовнішньоекономічної діяльності, а також використання відповідного інструментарію,
здатного вплинути на ефективність вирішення проблем розвитку в умовах
взаємозалежності сучасного світу.

Some trends of globalization in the economic sphere and their importance for the development
of foreign economic activity in Ukraine are at glance. Special attention is given to the impact of
globalization on the banking system, the content of its foreign activities, and use of relevant
tools that can influence the efficiency of solving the problems of interdependence in the modern
world.

Ключові слова: глобалізація, зовнішньоекономічна діяльність, суб’єкти господарювання,
банки, оподаткування.

Сучасний соціально-економічний стан України сформований як результат багатьох
процесів, що протікають у світі. Посилення інтернаціоналізації господарського життя в останній
третині минулого століття поклало початок глобалізації економіки, яка стала домінантою
світового розвитку і сьогодні становить найважливішу характеристику розвитку суспільно-
економічних відносин. Економічне самовизначення України безпосередньо пов’язане з її
інтеграцією у світове господарство, вплив якої стає дедалі відчутнішим.

В останні десятиріччя відбулися глибокі зміни в характері та рушійних силах світового
економічного процесу, співвідношенні стабілізуючих і дестабілізуючих факторів, їх взаємодії
на поведінку основних господарюючих суб’єктів, на їх відносини один з одним і зовнішнім
світом [1, с. 3].

Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні, що відбулася внаслідок
кардинальних змін у сучасних зовнішньоекономічних відносинах під впливом глобалізації,
визначила зростаючу увагу до цієї сфери діяльності. Актуалізувалися проблеми ефективності
зовнішньоекономічної діяльності з метою узгодження інтересів суб’єктів господарювання та
забезпечення взаємної економічної вигоди учасниками співробітництва. Усе це, звичайно,
не могло не вплинути на вибір та використання відповідних методів, важелів, інструментарію
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

© Білоус І. В., 2010

www.minfin.gov.ua.������


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(51) 2010  25

Проблеми формування системи державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності було відображено у працях багатьох вітчизняних економістів, зокрема І. Багрової,
І. Бураковського, В. Вишневського, А. Гальчинського, О. Гребельника, Л. Батченко, І. Дахна,
М. Дідківського, М. Диби, Ю. Іванова, Є. Лук’яненка, Є. Осадчого, В. Пятницького. Ця ж
проблематика розглядається і багатьма відомими зарубіжними вченими і фахівцями з
міжнародної економіки. Серед них: А. Лаффер, В. Леонтьєв, Е. Ліндаль, Р. Майсгрейв,
В. Познер та інші.

Проте критичний аналіз праць іноземних і вітчизняних дослідників дозволяє зробити
висновок про недостатнє висвітлення окремих аспектів окресленої проблематики як стосовно
окремих видів економічної діяльності, так і інструментарію, що її регулює. Стосується це,
зокрема, оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Разом з тим податки на зовнішню
торгівлю є вагомим джерелом наповнення бюджетів. Наприклад, у країнах ЄС у 2007–2008
роках їх внесок становив близько 10 % загальної суми доходів [2, с. 192]. Оподаткування
зовнішньоекономічної діяльності – це важливий інструмент її регулювання, що активізує
проблему оптимізації її оподаткування. Адже формуючи систему оподаткування суб’єктів
ЗЕД, важливо знайти компроміс між збереженням справедливості в оподаткуванні і
мінімізацією негативного впливу на ефективність їхньої діяльності внаслідок сплати податків
до бюджету. Тут можна заперечити, що така постановка проблеми актуальна і стосовно інших
видів діяльності, однак безперечним є й те, що саме цей вид діяльності перебуває під
безпосереднім впливом ряду зовнішніх факторів, на які зверталася увага вище, та синтезує у
собі як переваги підвищення, так і ризики втрати конкурентних позицій і потенціалу країни у
глобалізованому світі.

Мета даної статті на основі аналізу основних напрямів впливу глобалізації на економічну
сферу виявити чинники, що впливають на зовнішньоекономічну діяльність і окреслити
напрями її подальшої оптимізації.

Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання здійснюється за багатьма її
видами. Основними серед них є експорт та імпорт товарів, послуг, робочої сили, науково-
технічна та виробнича кооперація, спільна підприємницька діяльність, кредитні та розрахункові
операції, валютні операції тощо [3, с. 8]. Навіть з цього узагальненого переліку видно особливу
роль банківської системи для забезпечення зовнішньої економічної діяльності. Великі банки
пропонують ряд послуг клієнтам-учасникам зовнішньоекономічної діяльності і самі стають
важливою з’єднувальною ланкою у міжнародній торгівлі. З цією метою банки створюють
спеціалізовані відділи по зовнішніх зв’язках. Можуть також створюватися спеціалізовані банки.
Наприклад, у Росії – це Зовнішньоторговельний банк. В Україні до таких банків можна віднести,
зокрема, Укрексімбанк.

Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності банки:
– заключають договори про кореспондентські відносини з банками за кордоном та

відкривають кореспондентські рахунки;
– відкривають філіали та відділення за кордоном;
– придбавають частки власності у зарубіжних банках;
– відкривають факторингові, лізингові та інші компанії.
Необхідно зазначити, що процеси глобалізації здійснюють різноплановий вплив на розвиток

національної банківської системи як на її макро-, так і мікрорівнях, тобто на рівні діяльності
центральних банків і на рівні трансформаційних змін у діяльності комерційних банків.
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Зростання доступності фінансових ресурсів, лібералізація капітальних потоків, поява нових
інструментів розвитку банківської практики вносять суттєві зміни й до процесів регулювання
їх діяльності.

Особливе місце банківської сфери пов’язане вже з тим, що саме ця сфера в Україні
відноситься до тих, що однією із перших переживає процес прискорення інтеграції у зв’язку із
розширенням присутності у ній іноземного капіталу. Цікавими у цьому контексті є дані, що
характеризують обсяги інвестування іноземного капіталу за видами економічної діяльності.
Так, у 2009 р. вони були такі: фінансова діяльність – 22,4 % загального обсягу інвестицій, з них
банківська сфера – 17,2 %, перевищили ці обсяги лише промисловість – 22,5 % та сфера
послуг – 20,8 %. Із 176 діючих на 01.09.10 р. банків в Україні 52 банки були з іноземним капіталом,
з них зі 100 % іноземним капіталом – 20 банків. При цьому основними країнами походження
іноземного капіталу на банківському ринку України у 2009 році були Російська Федерація – у
9 банках, Нідерланди – у 6 банках, Австрія та Консорціум іноземних країн – кожний у 5 банках,
а також Франція і Швеція – у 4 банках кожна країна.

Дослідження фахівців [4] засвідчують переважно позитивний вплив іноземного капіталу
на розвиток банківської системи України, що проявляється у розширенні її ресурсної бази,
мінімізації банківських ризиків через територіальну диференціацію іноземного капіталу,
зниження вартості та якості банківських послуг внаслідок зростання конкуренції, запозичення
міжнародного досвіду банківського менеджменту та інноваційних банківських технологій.
Водночас діяльність таких банків супроводжують і негативні тенденції, серед яких вивезення
капіталу у вигляді прибутку за межі держави, поступове витіснення з окремих сегментів ринку
банківських послуг банків із національним капіталом, обмеження суверенітету в грошово-
кредитній політиці і перспектив реалізації національних економічних інтересів та деякі інші.
Тобто питання регулювання та контролю за банківською діяльністю та її зовнішньоекономічною
складовою вимагає постійної уваги та відповідних кроків.

Доцільно зазначити, що ці питання є предметом пильної уваги у багатьох країнах світу, а
не лише тих, банківські системи яких перебувають на етапі становлення і розвитку. Так, у
США одним із елементів захисту національної банківської системи є квотування ліцензій на
відкриття дочірнього банку або філії банку-нерезидента, у Канаді – встановлення обмежень
на проведення окремих банківських операцій у національній або іноземній валюті для дочірніх
банків або філій банку-нерезидента, у Норвегії – встановлення максимального рівня участі
банку-нерезидента у статутних капіталах національних банків. Ще більш різноманітними є
механізми захисту національних банківських систем у країнах з менш сталими і розвиненими
банківськими системами. На нашу думку, важливе місце у структурі таких механізмів повинні
зайняти важелі опосередкованого державного впливу, вагоме місце серед яких займають
податкові. І це стосується напрямків зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарювання у різних сферах економічної діяльності.

Так, стосовно розвитку міжнародної торгівлі, визнаної однією із найбільш розвинених і
традиційних форм міжнародних економічних відносин, оподаткування характеризується рядом
неоднозначних за своїм наповненням і вагомістю етапів. Це пов’язано з тим, що на міжнародну
торгівлю вливають майже всі податки, що справляються у державі, хоча характер їх впливу і
відрізняється [2, с. 192]. Так, опосередкований вплив здійснюється внутрішніми податками за
рахунок зміни цін на фактори виробництва, тоді як податки, які стягуються при перетині
товаром державного контролю (насамперед мито), мають безпосередній вплив. Тому всі
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здійснювані податкові перетворення у межах країни, що відбувалися під впливом внутрішніх
і зовнішніх чинників торкалися оподаткування й зовнішньоекономічної діяльності та
міжнародної торгівлі. Урахування цієї залежності постає першочерговим при визначенні
перспектив розвитку міжнародної торгівлі, міжнародних економічних відносин та організації
зовнішньоекономічної діяльності.

Іншим важливим фактором побудови системи оподаткування зовнішньоекономічної
діяльності та міжнародної торгівлі є встановлена залежність, основний зміст якої полягає у
тому, що застосування податку в окремій галузі призведе до скорочення відносної ціни фактора
виробництва і пропозиції цього фактора, внаслідок чого відбудеться згортання експортного
виробництва на користь виробництва товарів, що призначені для внутрішнього споживання.
Тобто, „…використання внутрішнього податку на фактори виробництва в остаточному
підсумку може спричинити скорочення загальних обсягів зовнішньої торгівлі
держави” [2, с. 195].

Рівень оптимального оподаткування залежить від структури податків, їхнього взаємозв’язку
і взаємодії з компонентами економічної сфери. Тому стабільність та ефективність реалізації
податкової політики у зовнішньоекономічній діяльності на практиці забезпечується завдяки
обґрунтованій концепції податкової гармонізації [5, с. 45].

Разом з тим міжнародна торгівля товарами, послугами, технологіями, об’єктами
інтелектуальної власності є лише одним із напрямів прояву глобалізації в економічній сфері.
В узагальненому вигляді сьогодні виокремлюють три основні напрями прояву такого впливу,
а саме: 1) міжнародна торгівля; 2) міжнародні фінансові операції, що включають кредити
приватних, державних міжнародних організацій операції з цінними паперами (акції, облігації
та інші фінансові інструменти), фінансові операції (ф’ючерсні, форвардні та опціонні); 3)
міжнародний рух чинників виробництва – капіталу та праці [6, с.15].

Тобто у процесі дослідження такого складного явища, як глобалізація, обгрунтованим є
системний підхід, що потребує врахування усіх напрямів прояву впливу феномену глобалізації
на економічну сферу. У цьому контексті заслуговують на увагу, наприклад, пропозиції щодо
законодавчого врегулювання використання прибутків філіями іноземних банків шляхом
ширшого застосування податкових важелів, а саме ставок податку на прибуток [7, с. 12].

На жаль, сьогодні виникають певні розбіжності між практичною податковою політикою та
теорією оподаткування. При формуванні системи оподаткування зовнішньоекономічної
діяльності теорія є важливим джерелом розробки практичних рекомендацій, що вкотре вимагає
повернення до її основоположних понять. У цьому контексті викликають інтерес існуючі
моделі оптимального оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Одна із них побудована
у роботі Ліпіхіної Т. Д. [8]. Водночас зміни, що відбулися в економічній системі України в
останні роки, а саме поява нових типів інтеграційних об’єднань, зокрема з країнами СНД та
Європейського Союзу, диктують потребу у їх адекватному врахуванні також в існуючих
підходах до оптимального оподаткування. Отже, виникає об’єктивна потреба у застосуванні
адекватних моделей оподаткування [9], що дають можливість адаптації системи оподаткування
зовнішньоекономічної діяльності до норм оподаткування, продиктованих тенденціями
глобалізаційних перетворень, нехтування якими у сучасному світі є неможливим.

Звідси можна зробити висновок, що забезпечення ефективного розвитку економіки України
на основі її активної участі у світових інтеграційних процесах, а також поглиблення внутрішніх
зовнішньоекономічних зв’язків актуалізує питання обгрунтованості та транспарентності



28                                                                                                             Економіка

зовнішньоекономічної державної політики на основі встановлення оптимальних орієнтирів
поступального розвитку, розбудови адекватної структурно-функціональної моделі
національної економічної системи, для того щоб максимально нівелювати негативний вплив
асиметричної інформації як наслідку процесів глобалізації на прийняття управлінських рішень
економічними агентами.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ

ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
У статті розглянуто питання оптимізації розподілу доходів і витрат комерційного

банку між його філіями. Подано імовірнісно-автоматну модель, що дозволяє оцінити
ефективність цього розподілу.

The article discusses optimizing the distribution of income and expenses between the
commercial bank branches. Probability-automaton model is given to evaluate the effectiveness
of the distribution.

Ключові слова: комерційний банк, трансфертне ціноутворення, депозит, вклад,
імовірнісний автомат, моделювання.

Трансфертне ціноутворення відноситься до важливої сфери управління доходами та
витратами комерційного банку. Трансфертна ціна – це ціна, яку сплачують підрозділи банку
за користування загальними ресурсами. При цьому головна відповідальність за ліквідність
банку та збалансованість по строках може покладатися на центр прибутку, яким у багатьох
випадках виступає казначейство комерційного банку.

Таким чином, якщо філії банку необхідно видати клієнту кредит – вона умовно купує
кошти у казначейства за встановленою для всього банку ціною. Ця ціна може залежати від
строку, на який дається кредит, валюти тощо. Коли клієнт сплачує відсотки за користування
кредитом, відповідний підрозділ частину цих відсотків передає на користь Казначейства, як
плату за ресурси, а іншу частину – зараховує собі у фінансовий результат. Тобто філії
комерційного банку невигідно давати клієнту кредит під відсоток, менший ніж той, що
необхідно сплатити казначейству.

Аналогічно, коли до банку звертається клієнт, щоб розмістити свої кошти – філія умовно
продає ці кошти казначейству за трансфертною ціною. І коли настає час виплати відсотків
клієнту, частину з них сплачує казначейство. Отже, як бачимо, філії не вигідно розміщувати
депозит під відсоток, більший ніж трансфертна ціна продажу ресурсів казначейству.
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Метою статті є вивчення імовірнісно-автоматного моделювання як одного з методів
визначення трансфертного ціноутворення. Питання знаходження трансфертних цін – дуже
складне і потребує достатнього вивчення. Одним із методів, за допомогою якого можна
визначити трансфертну ціну є імовірнісно-автоматне моделювання [1]. Цей метод за
допомогою імітації дії економічної системи дозволяє зробити висновок про доцільність
впровадження певної матриці трансфертних цін. Сам метод був розроблений вченими
інституту кібернетики НАН України і відомий не тільки в Україні, але і за її межами [2].
Імовірнісно-автоматне моделювання проявило себе як надійний інструмент для моделювання
банківської діяльності [3] навіть в умовах економічної кризи [4], тому саме цей метод було
обрано для побудови економіко-математичної моделі комерційного банку з урахуванням
трансфертного ціноутворення.

Розглянемо мережу комерційного банку, який має два філіали. Кожний з цих філіалів
пропонує свої ставки по депозитах на три строки Dij – ставка і-го філіалу на строк j (i=1,2;
j=1,2,3) та ставки по кредитах на три строки lij ставка і-го філіалу на строк j (i=1,2; j=1,2,3).
Клієнти надходять до філіалів через випадкові проміжки часу, що описуються випадковими
величинами xj

i (i=1,2; j=1,2). Строк депозиту, на який хоче розмістити клієнт в і-му філіалі свої
кошти – є випадковою величиною h1

i, а строк кредиту – h2
i. Величина депозиту, який хоче

розмістити клієнт в і-му філіалі свої кошти – є випадковою величиною q1
i, а строк кредиту –

q2
i. За користування коштами для видачі клієнту кредиту філіал сплачує в кожний момент

автоматному часу казначейству відсоток ai за кошти терміном і. За залучені кошти клієнтів
філіал отримує від казначейства в кожний момент автоматному часу відсоток bi за кошти
терміном і. У випадку недостатності коштів для видачі депозиту та виплати відсотків по ньому
казначейство купує кошти у інших комерційних банків на одну одиницю автоматного часу,
які коштують g відсотків. Якщо ж у банку є вільні кошти, то Казначейство продає ці кошти
іншим комерційним банкам під відсоток s.

Задача полягає у знаходженні таких трансфертних цін, за яких прибуток комерційного
банку буде максимальним.

Для реалізації поставленої задачі нам потрібно мати 29 автоматів, внутрішні стани яких
описуються наступним чином:

f1
i (i=1,2) – випадкова величина, час, через який до філіалу і завітає клієнт, щоб розмістити

депозит;
f2

i (i=1,2) – випадкова величина, час, через який до філіалу і завітає клієнт, щоб взяти
кредит;

f3
i (i=1,2) – випадкова величина, строк, на який клієнт хоче розмістити свої кошти у філіалі

і;
f4

i (i=1,2) – випадкова величина, строк на який клієнт хоче взяти кредит у філіалі і;
f5

i (i=1,2) – випадкова величина депозиту, який клієнт хоче розмістити у філіалі і;
f6

i (i=1,2) – випадкова величина кредиту, який клієнт хоче взяти у філіалі і;
f7

i (i=1,2) – величина депозитів філіалу і, до закінчення яких залишилася одна одиниця
автоматного часу;

f8
i (i=1,2) – величина кредитів філіалу і, до повернення яких закінчилася одна одиниця

автоматного часу;
f9

i (i=1,2) – величина депозитів філіалу і, до закінчення яких залишилося дві одиниці
автоматного часу;
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f10
i (i=1,2) – величина кредитів філіалу і, до повернення яких закінчилося дві одиниці

автоматного часу;
f11

i (i=1,2) – величина депозитів філіалу і, до закінчення яких залишилося дві одиниці
автоматного часу;

f12
i (i=1,2) – величина кредитів філіалу і, до повернення яких закінчилося дві одиниці

автоматного часу;
f13

i (i=1,2) – прибуток філіалу і з початку моделювання і до моменту автоматного часу t;
k1(t) – надлишкові ресурси, продані Казначейством банку іншим комерційним банкам на

момент часу t;
k2(t) – необхідні ресурси, куплені Казначейством банку у інших комерційних банків на

момент часу t;
k3(t) – прибуток Казначейства банку з початку моделювання до моменту автоматного

часу t.
Основний об’єкт імовірнісно-автоматного моделювання – таблиця умовних функціоналів

переходів, для даної моделі буде мати наступний вигляд:

fj
i (t)>1 fj

i (t)=1Fj
i

(i=1,2

j=1,2)
fj

i (t)–1 j
i

Fj
i
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i
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i

(i=1,2

j=5,6)

j-4
i
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Вихідні сигнали автоматів моделі співпадають з їх внутрішніми станами.
Фрагмент матриці алфавітів, у якій відображена взаємодія автоматів між собою й числові

множини, елементи яких вони передають один одному у вигляді сигналів, для даної моделі
буде такий:

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

Коментар до моделі.
Автомат Fj

i (i=1,2 j=1,2) зменшує свій внутрішній стан на одиницю у випадку, коли
залишилося більше ніж одна одиниця автоматного часу до приходу клієнта до філії
комерційного банку, та приймає значення реалізації випадкової величини, коли в наступний
момент до банку прийде клієнт.

Автомат Fj
i (i=1,2 j=3,4,5,6) є реалізацією випадкової величини.

Автомат Fj
i (i=1,2 j=7,8), якщо клієнт завітав до банку з метою взяти кредит або розмістити

депозит на одну одиницю автоматного часу, то кредити або депозити з терміном 1 будуть
складатись із коштів, які були в попередній момент часу з терміном 2 та заявки клієнта. В
іншому випадку депозити або кредити філії терміном 1 будуть складатися лише з коштів, що
були в попередній момент часу з терміном 2.

Автомат Fj
i (i=1,2 j=9,10), якщо клієнт завітав до банку з метою взяти кредит або розмістити

депозит на дві одиниці автоматного часу, то кредити або депозити з терміном 2 будуть
складатись із коштів, які були в попередній момент часу з терміном 3 та заявки клієнта. В
іншому випадку депозити або кредити філії терміном 2 будуть складатися лише з коштів, що
були в попередній момент часу з терміном 3.

Автомат Fj
i (i=1,2 j=11,12), якщо клієнт завітав до банку з метою взяти кредит або розмістити

депозит на три одиниці автоматного часу, то кредити або депозити з терміном 3 будуть
складатись із заявки клієнта. В іншому випадку депозити або кредити філії терміном 3 будуть
нульовими.
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K2               R R
K3                R
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Автомат F13
i (i=1,2) – прибуток філії в наступний момент часу складається з прибутку,

який був у попередній момент, різниці між процентами, які сплатив філії клієнт, і процентами,
які філія заплатила Казначейству, різниці між процентами за депозити, що були сплачені
Казначейством і процентами за депозит, що філія сплатила клієнту.

Автомат К1. Надлишкові ресурси, які продає Казначейство іншим комерційним банкам
складаються з різниці між залученими депозитами по всіх строках за вирахуванням відсотків
по них, та виданими кредитами по всіх строках за вирахуванням відсотків.

Автомат К2. Необхідні ресурси, які купує Казначейство, у інших комерційних банках
складаються з різниці між виданими кредитами по всіх строках за вирахуванням відсотків та
залученими депозитами по всіх строках за вирахуванням відсотків по них.

Автомат К3. Прибуток Казначейства складається з прибутку у попередній момент часу,
прибутку, що утворюється внаслідок купівлі/продажу ресурсів філіям за трансфертними
цінами, процентів за надлишкові ресурси, розміщені в інших банках, за вирахуванням процентів,
що сплачує казначейство іншим банкам за купівлю необхідних для діяльності банку ресурсів.

Отже, модель дозволяє оцінити розподіл прибутку між філіями комерційного банку,
отримати прогнозні дані щодо необхідної кількості куплених у інших комерційних банках або
проданих іншим комерційним банкам ресурсів. Надалі модель можна розширити на
багатофіліальну мережу комерційного банку, врахувати інші операції, які виконує комерційний
банк, оцінку ліквідності комерційного банку та збалансованості по строках кредитів і депозитів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бакаев А. А. Имитационные модели в экономике / Бакаев А. А., Костина Н. И.,

Яровицкий Н. В. – К. : Наукова думка, 1978.
2. Kostina N. I. Automaton Modeling as an Instrument for the Forecasting of Complex Economic

Systems, System Dynamics Society, July 20–24. – New York City, USA, 2003. – pp. 135–145.
3. Костіна Н. І. Оптимізація активно-пасивних операцій на основі імовірнісно-автоматного

моделювання в банківській справі / Н. І. Костіна, С. В. Сучок // Науковий вісник Національної
академії державної податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – № 1–2 (33). – С. 98–101.

4. Костіна Н. І. Моделювання діяльності комерційного банку в умовах економічної кризи
/ Н. І. Костіна, С. В. Сучок // Науковий вісник Національного університету державної податкової
служби України. – Ірпінь, 2009. – № 1(1)44. – С. 79.

Подано до редакції 20 травня 2010 р.



34                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

УДК 336
В. І. Куценко,
доктор економічних наук,
Г. І. Євтушенко,
кандидат економічних наук,
Національний університет
ДПС України

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ – ШЛЯХ ДО

ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ
Розкрито значення фінансування соціальної сфери, проблеми, зумовлені

недофінансуванням, можливі шляхи активізації диверсифікації фінансового забезпечення
та її роль у підвищенні якості послуг.

Reveals the importance of financing the social sphere, the problems caused by under-financing,
possible ways to accelerate the diversification of financial support and its role in improving the
quality of education services.

Ключові слова: соціальна сфера, фінансування, диверсифікація.

Україна здійснює розбудову громадянського суспільства, основу якого становить середній
клас. Статистика свідчить, що більшість представників середнього класу – це люди з вищою
освітою. Наявність вищої освіти, як правило, збільшує сукупний дохід. Скажімо, особи з
вищою освітою у США мають дохід на 67 % вищий, ніж із середньою, у Франції – на 84, у
Німеччині – на 78, у Великій Британії – на 65, в Італії – на 58 %. Сьогодні ні для кого не є
секретом те, що в освіту вигідно вкладати не лише час, сили, але і гроші. В усьому світі
вкладання в освіту є одним із прибуткових заходів. Набуваючи нові знання, навички, люди
збільшують власний людський капітал, який у подальшому буде сприяти зростанню їх доходів.
Збільшенню людського капіталу сприяє не лише розвиток освіти, а й інших галузей соціальної
сфери.

Більшість галузей соціальної сфери в Україні, у тому числі освіта, є безплатною. Тобто
соціальна сфера в основному фінансується за рахунок бюджетів усіх рівнів. Бібліотеки, клуби,
музеї, загальноосвітні навчальні заклади, лікарняні та амбулаторно-поліклінічні є практично
лише бюджетними організаціями. Їх витрати майже повністю покриваються за рахунок коштів
місцевих бюджетів. Це дозволяє певну частину цих коштів використовувати для преміювання
працівників. Соціальна сфера є особливою сферою, що вимагає постійного ресурсного
забезпечення, у тому числі фінансового, оскільки негативні наслідки недофінансування в
подальшому практично не можна подолати навіть за умов його різкого збільшення. За цих
умов надзвичайно важливою є диверсифікація джерел фінансування соціальної сфери.
Скажімо, вищі навчальні заклади активно шукають альтернативні джерела фінансування своєї
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діяльності. Держава при цьому повинна всіляко сприяти цьому процесу. При цьому можуть
бути засновані прямі й опосередковані методи, застосовуючи різні методи податкового й
кредитного характеру впливу, спрямованих на стимулювання інвестицій у цю сферу.

Проблеми ресурсного забезпечення соціальної сфери, у тому числі фінансового,
досліджує багато науковців. Серед останніх О. Амоша, Н. Востріков, Ф. Зиятдинова, А. Криклій,
І. Кузьмін, Г. Лич, М. Сорока, І. Стариков та ін.

Однак до цього часу ці галузі продовжують фінансуватися за залишковим принципом.
Особливо це стало відчутним в останні два десятиріччя. Тому метою нашого дослідження є
пошук шляхів покращання цього процесу за рахунок диверсифікації.

У цих умовах завдання організації фінансування соціальної сфери полягає у визначенні
раціональної частки коштів, залучених із можливих джерел фінансування та забезпечення
ефективного їх використання. Це потребує розробки відповідного механізму. Особливо гостро
це стоїть в умовах обмеження ресурсів. В Україні частка бюджетних коштів, скажімо, в освіті
становить 74,6 %. Тобто держава навіть при обмеженості ресурсів може гарантувати
задоволення соціальних послуг.

За рахунок державних коштів потрібно насамперед створювати умови для залучення до
цінностей культури, духовності підростаюче покоління, використовуючи бібліотечні фонди,
різноманітну літературу, безкоштовне медичне обслуговування, середню освіту, соціальні
гарантії, тобто мінімальний набір благ і послуг, споживання яких є соціально доступним для
найширших верств населення. Зрозуміло, що з підвищенням ефективності економіки цей
мінімум може розширюватися не лише за видами послуг, а й за контингентом споживачів
послуг (студенти, пенсіонери, безробітні та ін.). Це дозволить уникнути надмірного посилення
суто комерційного підходу до пропаганди нових форм і напрямів у соціальному забезпеченні;
створювати фінансові передумови для цілеспрямованого формування культури споживання
послуг як фундаменту для підняття населення на більш високий рівень споживання.

Як уже зазначалося, соціальна сфера – це бюджетна сфера, тобто пріоритетним є бюджетне
фінансування. Разом із тим, надаючи великого значення безплатності благ і послуг, не можна
недооцінювати й надання їх на платній основі. Адже держава при обмеженості ресурсів може
гарантувати забезпечення кожного виду медичних, освітніх, культурних потреб лише певного
рівня. Потреби ж щодо якості послуг у різних групах населення (через особливості їх культурно-
освітньої підготовки, змісту праці, рівня доходів та інших факторів) суттєво відрізняються.
Задовольнити останні можна за рахунок позабюджетних коштів. До речі, основними
джерелами позабюджетного фінансування виступають кошти фізичних і дуже рідко –
юридичних осіб.

Останнім часом спостерігається активізація диверсифікації фінансового забезпечення
практично в усіх ланках соціальної сфери. Скажімо, у сфері культури широко
використовуються такі види фінансового забезпечення, як комбіновані джерела фінансування
та самофінансування. Так, клубні заклади нині за власні доходи можуть забезпечити обсяг
фінансування лише на 10–15 %. До 30 % власними ресурсами можуть забезпечити
фінансування діяльності музеїв, на 50 % – театрів. Тобто, крім бібліотечних закладів, більшість
закладів сфери культури і мистецтв активно використовує різні можливості фінансового
забезпечення.

Водночас потрібно зазначити, що й обсяги фінансування із зведеного бюджету соціальної
сфери постійно зростають (табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка видатків на соціальну сферу, млн грн

Як видно із табл. 1, лише протягом 2002–2008 рр. обсяги видатків на галузі соціального
призначення із зведеного бюджету збільшилися у 5–6 разів. Це досить велике зростання.
Проте видатки у відсотках до ВВП в окремих галузях соціальної сфери навіть знизилися (табл. 2).

Таблиця 2
Видатки зведеного бюджету на соціальні галузі, % до ВВП

Джерело: [2, c. 9; 3, c. 3].

Для побудови економіки знань за міжнародними стратегіями, зокрема Лісабонською,
передбачається фінансування науки в обсязі, не менше 3 % від ВВП. Обсяг же бюджетного
фінансування науки в Україні значно нижчий, навіть від законодавчо встановлених норм
(1,7 % ВВП), і становить 0,4–0,5 % ВВП. Особливо мало виділяється із бюджету коштів на
університетський сектор науки. Нині цей показник становить менше 7 % загальних асигнувань
на науку, а частка фінансування науково-технічних робіт в університетах дорівнює лише 3 %
загальних коштів на їх утримання, що значно нижче, ніж у розвинених країнах.

Світова практика свідчить, що у соціальній сфері існують значні резерви залучення
додаткових фінансових ресурсів (зазначимо, що до цього часу надходження коштів від
підприємств, установ і організацій, економіки в цілому ще дуже низькі). Тобто існують великі
резерви залучення додаткових фінансових ресурсів. Це здебільшого спонсорські ресурси.
Щоправда для їх збільшення необхідним є вдосконалення механізму не лише залучення
фінансів, але і їх використання. Додаткове фінансування забезпечується внаслідок надання
платних послуг, які стали досить часто використовувати в сфері культури. Окремі бібліотеки
надають посередницькі послуги, отримують кошти від служби „книга поштою”, підготовки
бібліографії до певних видів видань (з випереджувальною інформацією про вихід у світ новинок
у різних галузях знань і художньої літератури), тобто від включення бібліотек у єдину мережу
на правах платних послуг.

Показник 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 до
2002, %

Житлово-
комунальне
господарство

1 407,6 1 823,3 2 665,3 3 914,2 8 024,1 5 900,3 8 968,5 637

Охорона
здоров’я 7 537,9 9 708,2 12 159,4 15 476,5 19 787,7 26 717,6 33 559,9 445

Духовний та
фізичний
розвиток

1 417,9 2 052,5 2 695,9 3 449,8 4 328,4 5 687,8 7 916,1 558

Освіта 12 269,0 14 977,7 18 333,2 26 801,8 33 785,0 44 333,6 60 959,4 497
Соціальний
захист та
соціальне
забезпечення

12 643,9 12 953,2 19 310,5 39 940,2 41 419,9 48 517,3 74 069,7 586

Види економічної
діяльності 2000 2005 2006 2007 2008 2000–2008, +, –

Культура і мистецтво 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 +0,1
Фізична культура і спорт 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 –
Освіта 4,2 6,1 6,2 6,2 6,4 +2,2
Охорона здоров’я 2,9 3,5 3,6 3,7 3,5 +0,6



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(50) 2010 37

Заслуговує на увагу використання коштів, виділених господарськими підприємствами та
організаціями на основі цілеспрямованих кошторисів. Перспективним може бути також
використання коштів населення, наприклад, на позичковій або пайовій основі на умовах
пріоритетного обслуговування вкладників або у вигляді благодійних пожертвувань
(меценатства).

Однією з форм залучення ресурсів населення на розвиток соціальної сфери може бути
використання тимчасово вільних коштів за вкладами в ощадних банках на соціальні витрати.
Включення нових джерел і форм фінансування повинно бути здійснено з урахуванням
особливостей кожної групи об’єктів соціальної сфери за умови наявності взаємопогодженої
системи правил і нормативів їх фінансування.

Незважаючи на певне зростання абсолютної величини і частки ВВП, що виділяється на
розвиток освіти, культури, охорони здоров’я, обсяг фінансових ресурсів ще не відповідає тим
нормативам, які передбачені чинним законодавством України. Скажімо, Законом про охорону
здоров’я передбачено на ці цілі щорічно виділяти 10 % ВВП, реально ж виділяється лише
третина від передбаченого законодавством обсягу. А звідси і стан матеріально-технічного та
кадрового забезпечення такий, що не відповідає сучасним потребам.

Тому вкрай важливим є пошук додаткових фінансових ресурсів на розвиток соціальної
сфери. Уже сьогодні у соціальній сфері, зокрема, у сфері культури та мистецтв є значна
частина об’єктів, які власними доходами мають змогу не лише перекривати експлуатаційні
витрати, а й у ряді випадків одержувати прибуток. До таких закладів належать цирки, система
друку тощо.

В умовах фінансово-економічної кризи, нинішнього стану реальної економіки особливо
необхідним є раціональне поєднання усіх можливих джерел фінансування з узаконеною
системою правил і норм їх використання. Одним із шляхів досягнення цього може бути
збільшення кількості споживачів послуг; сприяння покращання використання вільного часу
(прослуховування фонозаписів, перегляд відеофільмів, аматорська творчість, неформальне
спілкування тощо).

Принципово новим фінансовим ресурсом розвитку соціальної сфери є створювані
останнім часом різні, у тому числі благодійні, фонди. В умовах нинішньої ситуації
комерціалізації в соціальній сфері в організації таких фондів можуть бути задоволені всі.
Адже фонди можуть стати найважливішим елементом успішного здійснення соціальної
політики в Україні.

Покращанню фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери повинна сприяти й
активізація підприємницької діяльності в цілому, а також у соціальній сфері зокрема. Світовий
досвід підтверджує, що обсяги фінансування соціальної сфери значною мірою залежать від
того, як працюють малі підприємства – ресторани, магазини, офісні центри, готелі, туристичні
фірми тощо. Їх частка у виробництві ВВП становить 50–67 %. Однак в Україні, незважаючи на
високі темпи розвитку малих підприємств, їх кількість ще значно відстає від розвинених країн
(рис. 1).

Покращанню фінансового забезпечення, зокрема освітніх закладів, сприяє, безперечно,
запозичення досвіду інших країн.
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Рисунок 1. Кількість малих підприємств на 10 000 осіб, одиниць, 2008 р.
Скажімо, провідні американські вищі навчальні заклади регулярно здійснюють для власних

потреб „збір капіталу” (capital campaign), тобто комплекс заходів із метою залучення
спонсорських коштів у свої фонди. Це явище стало особливо поширеним останнім часом, в
умовах скорочення бюджетного фінансування, з яким зіштовхуються американські вищі
навчальні заклади. Зрозуміло, що при розподілі ресурсів федерального бюджету визначаються
пріоритети, на які спрямоване, насамперед, державне фінансування. Скажімо, в останні роки
у США пріоритетом залишається фінансування системи медичного і соціального страхування,
системи національної безпеки, боротьби з тероризмом, вивчення важливих з погляду безпеки
іноземних мов. Наприклад, у 2006 р. адміністрацією президента США було оголошено про
виділення додаткових ресурсів у сумі 114 млн дол на вивчення лише арабської та китайської
мов.

Відомий далеко за межами США Стенфордський університет планує до 2011 р. зібрати
4,3 млрд дол. Відповідно 4; 3; 3; 1,3; 2,5; 2,5 і 2 млрд. дол. передбачають зібрати Колумбійський,
Йєльський, Віргінський, Броунівський, Джона Хопкінса, Нью-Йоркський та Чикагський
університети [5]. За обсягами спонсорських пожертвувань Стенфордський університет з
15 млрд. дол інвестицій займає третє місце (після Йєльського та Гарвардського університетів)
серед найпрестижніших вищих навчальних закладів. Вартість навчання тут одна з найвищих
(табл. 3).

Зазначені ВНЗ вражають всіх відвідувачів своїм технічним оснащенням дослідницьких
центрів, лабораторій, аудиторій, кількістю та різноманітністю спортивних комплексів.

В умовах конкуренції у сфері вищої освіти США діє принцип: „Якщо твій конкурент має
плавальний басейн, то ти будеш мати плавальний комплекс”. Тобто зібрані кошти йдуть в
основному на зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, будівництво нових
корпусів. Жорстка конкуренція між університетами породжує переманювання кращих фахівців
високою зарплатою.
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Таблиця 3
Вартість навчання у вищих навчальних закладах США

Джерело [1].

У США, як відомо, діє Американська асоціація професорів університетів (American
Association of University Professors) під назвою „Девальвація вищої освіти”. У щорічній
доповіді про економічний статус професій зазначалося, що в 2005–2006 роках рівень оплати
праці професорів і викладачів американських вищих навчальних закладів суттєво знизився.
Так, протягом останніх 20 років щорічний приріст зарплати професорів становив не більше,

Вищий
навчальний

заклад

Загальна
вартість

навчання в
рік,

тис. дол США

Кіль-
кість

студен-
тів

Кількість
аспірантів

Подано
заяв

Зарахо-
вано %

Гарвардський
університет 39,323 6 637 12 281 19 014 1 637 8,6
Прінстонський
університет 37 581 4 613 1 902 14 288 1 185 8,3
Йєльський
університет 37 870 5 282 5 760 14 809 1 296 8,8
Массачусетський
технологічний
інститут (МІТ) 39 060 4 213 5 774 10 490 1 030 9,8
Каліфорнійський
технологічний
університет (СІТ) 33 723 942 1 116 3 365 214 6,4
Стенфордський
університет 38 380 6443 7 537 19 052 1 618 8,5
Пенсільванський
університет 36 950 9 730 8 342 19 153 2 362 12,3
Колумбійський
університет 37 250 1 264 0 2 466 312 12,6
Райс університет 27 946 2 728 1 644 6 740 659 9,8
Північно-Західний
університет 38 461 7 780 7 746 13 988 1 952 13,9
Чиказький
університет 36 756 4 056 8 482 7 454 1 082 14,5
Мічиганський
університет

15 753*
30 463 24 304 13 701 24 141 5 540 22,9

Вендербілт
університет 38 217 6 044 4 151 9 746 1 557 15,9
Корнелльський
університет 38 194 13 769 5 570 21 519 2 988 13,9
Університет
Берклі, Каліфорнія

16 281*
27 353 23 267 8 848 35 820 3 840 10,7

Іллінойський
технологічний
інститут (ІІТ) 27 747 1 731 4 190 2 562 295 11,5
Нью-Йоркський
університет 38 526 18 608 17 571 30 533 3 127 10,2
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ніж 0,25 %, (тобто поправка на інфляцію). Однак вона і нині залишається однією з найвищих у
світі. Висока заробітна плата професорсько-викладацького складу, придбання сучасного
обладнання дозволяє впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технологій
навчання, що зумовлює подорожчання навчання. У цих умовах важливим є пошук ресурсів
для сплати за навчання. Американський студент має декілька джерел отримання коштів для
оплати навчання:

– за нього можуть заплатити батьки чи близькі родичі;
– студент має можливість взяти кредит. Останній надається терміном до 20–25 років під 1–

3 % на рік, що визначається при підписанні договору позики й подальшому корегуванню не
підлягає. Статистика свідчить, що кредити для навчання дітей беруть 70 % американських
сімей. Подібні позики становлять половину обсягу ринку кредитних послуг.

В Україні надзвичайно повільно впроваджується система кредитування послуг. При
наданні, скажімо, освітніх кредитів обов’язково потрібно врахувати специфічні особливості
цього виду кредитування (у першу чергу, його довгостроковий характер, необхідність
встановлення пільгового режиму погашення, відсутність забезпечення тощо), в результаті
чого значно зростають кредитні, валютні і процентні ризики.

Кредитування може здійснюватися різними способами: традиційне банківське
кредитування в наших умовах практично дуже проблематично. Скажімо, кредит банку на
оплату навчання нині не дуже популярний. І це закономірно. Адже ставки такого кредиту є
досить високими, а процедура отримання – громіздкою. Для того щоб цей фінансовий
інструмент запрацював, принципи і механізми надання кредиту повинні бути спрощеними.

Як свідчить досвід інших країн, соціальні кредити можуть надаватися спеціальними
небанківськими кредитними організаціями, які мають особливий статус. У створенні та
функціонуванні подібної організації можуть брати участь усі зацікавлені сторони цього
процесу – підприємства, організації, населення, держава, роботодавці. Головна роль тут
повинна належати державі, до функцій якої входить створення необхідного правового,
нормативного поля для здійснення подібної діяльності зацікавленими суб’єктами. Такий підхід
дозволить удосконалити систему кредитування послуг, підвищити платоспроможність попиту
населення, знизити соціальне напруження, забезпечити соціальну справедливість у суспільстві,
оскільки буде створена можливість отримання послуг більш широкому колу їх споживачів.

Деякі компанії та окремі меценати надають безповоротні позики (гранти) на освіту. Подібні
гранти також може надавати штат, місто, графство. Студент, який отримав грант, після
закінчення вищого навчального закладу повинний відпрацювати за отриманою спеціальністю
5–10 років. У США поширені випадки, коли держава може погасити кредит. Так, під час
відвідання Президентом Клінтоном Вандербільського університету йому було представлено
5 кращих студентів: білого американця, афроамериканця, індійця, японця і російську дівчину.
Клінтон від імені уряду США повністю повернув банку їх борг за навчання. Вважаємо, що
наведений досвід цієї країни може бути певною мірою використаний для покращання
фінансового забезпечення навчальних закладів і в Україні.

Система фінансування соціальної сфери в Україні ще характеризується несуттєвою участю
у цьому юридичних осіб, тобто підприємств та організацій. Світовий досвід свідчить, що
змінити ситуації на краще зможе покращання економічної структури в країні, підвищення
частки наукоємного виробництва – основних споживачів висококваліфікованих кадрів. Цьому
повинно також сприяти впровадження системи фінансування шляхом податкового
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стимулювання як споживачів соціальних послуг, так і інвесторів. Сьогодні у складі джерел
фінансування практично відсутні доходи від науково-дослідних робіт, виконуваних вищими
навчальними закладами.

Таким чином, в умовах дефіциту бюджету подальший розвиток соціальної сфери
передбачає необхідність пошуку різних варіантів її фінансового забезпечення.
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ТА ІНДИКАТОРІВ
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
У статті проаналізовано основні показники та індикатори,що використовуються при

оцінці стану та ефективності функціонування ринку небанківських фінансових послуг, а
також визначено їх інформаційний вплив на суб’єктів ринку фінансових послуг.

This article is about specifics of national debt management. We conducted research of its
current state, impact on national economy and made suggestions of effectiveness increase of
national debt management.

Ключові слова: показники, індикатори, небанківські фінансові установи, ринок
фінансових послуг, ефективність.

Щорічне зростання кількості небанківських фінансових установ, що супроводжується
збільшенням пропозиції фінансових послуг на ринку призводить до того, що учасникам
ринку, а також споживачам фінансових послуг необхідно мати доступ до інформації, що
стосується діяльності цих установ і характеризує загальний стан ринку фінансових послуг. Ці
дані необхідні не тільки внутрішнім користувачам-резидентам, а й зовнішнім інвесторам, які
проявляють цікавість щодо найбільш вигідного розміщення вільних грошових коштів.
Достовірна інформаційна база допомагає робити обґрунтовані висновки щодо перспектив
розвитку ринку фінансових послуг, його окремих секторів, учасників тощо. Тому ефективна
система показників і індикаторів розвитку ринку небанківських фінансових посередників
повинна відображати реалії самого ринку, відповідати вимогам потенційних користувачів
таких показників і створювати передумови щодо збільшення інтересу до ринку з боку
потенційних споживачів та інвесторів.

У більшості випадків показники стану ринку небанківських фінансових послуг знайшли
своє відображення в роботі регулюючих органів – Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (ДКЦПФР) і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України. Саме їх напрацювання є індикаторами розвитку цього сектору ринку фінансових
послуг. У дослідженнях науковців інформація регулюючих органів використовується як
інформаційна база, на основі якої кожний дослідник залежно від поставленої мети розраховує
додаткові власні показники.

© Левченко В. П., 2010
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Водночас поза увагою науковців залишаються проблеми, пов’язані із систематизацією
індикаторів стану та ефективності розвитку ринку небанківських фінансових послуг, а також
визначенням мети застосування тих чи інших показників. Важливим також постає
використання досвіду європейських країн для того, щоб забезпечити учасників ринку не
тільки абсолютними показниками розвитку, а і їх аналітичним опрацюванням.

Метою даної статті є дослідження системи показників, що використовуються для
характеристики ринку небанківських фінансових посередників і формування на цій основі
пропозицій щодо впровадження індикаторів ефективності відповідного ринку.

Ринок фінансових послуг представлений окремими сегментами (ринками), які мають
різні характеристики щодо послуг, які на них надаються. Тому і показники, які характеризують
діяльність фінансових посередників на цих сегментах, є достатньо специфічними і не можуть
бути об’єднані у цілісну універсальну групу, яка б дозволила незалежно від урахування
характеристик того чи іншого сегменту проводити його аналіз. Це значно ускладнює поставлене
завдання і потребує використання індивідуальних підходів у кожному окремому випадку.

Необхідно відзначити, що у зв’язку із впровадженням Державного реєстру фінансових
установ, по кожному типу таких установ можна знайти інформацію щодо кількості включених
до реєстру і виключених із реєстру фінансових посередників.

Серед інших абсолютних показників їх діяльності виділяють загальну суму активів, їх
порівняння з активами банківської системи, як основного конкурентного середовища для
більшості небанківських фінансових інститутів.

Разом з тим при проведенні аналізу показників, як правило, здійснюються розрахунки
темпів зростання, а також їх структури (якщо це можливо). Окремо можуть бути розраховані
ланцюгові темпи зростання, що дозволяє виявити, в які саме роки зростання відбувалося
вищими темпами. У цьому випадку можна робити висновки про те, які саме статті в загальній
структурі дали найбільше зростання підсумкового показника.

Щодо структурних показників, то загальними для небанківських фінансових послуг є їх
розподіл за регіонами країни.

Розглянемо групи показників, що застосовуються при оцінці діяльності страхових компаній
(табл. 1).

Таблиця 1
Система показників, що використовуються при оцінці стану та ефективності

функціонування страхового ринку.
№
з/п Показники Одиниці

виміру
1. Кількість страхових компаній (в т.ч.,,life”,,,non-life”) одиниць
2. Кількість укладених договорів страхування одиниць
3. Валові і чисті страхові премії млн грн
4. Валові і чисті страхові виплати млн грн
5. Рівень валових і чистих страхових виплат %
6. Сплачено на перестрахування млн грн
7. Виплати, компенсовані перестраховиками

(резидентами/нерезидентами)
млн грн

8. Отримані страхові премії від перестрахувальників-нерезидентів млн грн
9. Виплати компенсовані перестрахувальникам-нерезидентам млн грн
10. Обсяг сформованих страхових резервів (в т.ч.,,life”,,,non-life”) млн грн
11. Загальні активи страховиків млн грн
12. Обсяг сплачених статутних фондів млн грн
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Головною особливістю показників діяльності страхових компаній є їх поділ на ті, що
займаються страхуванням життя (,,life”) і ті, що займаються загальноризиковими видами
страхування (,,non-life”). Такий поділ закріплений Законом України,,Про страхування” і
пов’язаний із суттєвими відмінностями в організації діяльності цих типів страховиків.

Важливими з погляду аналізу є розгляд показників, що характеризують не стільки валові
досягнення страхових компаній, скільки окремі види страхування. Це дозволяє проводити
оцінку конкурентного середовища на тих чи інших сегментах страхового ринку, а також
збитковість діяльності на цих сегментах (рівень валових і чистих страхових виплат), що особливо
є актуальним з погляду потенційних інвесторів.

Окремо виділяють показники структури розміщених страхових резервів. Згідно із Законом
України,,Про страхування”, виділяють значну кількість напрямів їх розміщення, тому абсолютні
і відносні показники будуть свідчити про те, в які інструменти вкладаються резерви, а отже,
дає підстави для прогнозування нових надходжень грошових коштів при збільшенні загальних
розмірів сформованих страхових резервів.

Для страхових компаній, що займаються страхуванням життя, важливо додатково
аналізувати показники отриманого інвестиційного доходу від розміщених страхових резервів,
а також отриману норму дохідності. Це може суттєво підвищити цікавість до цього сегменту
страхового ринку.

На нашу думку, враховуючи значну кількість страхових компаній на ринку, необхідно
проводити їх ранжирування за розмірами активів, сформованого статутного капіталу,
прибутковості діяльності для того, щоб виокремити найуспішніших страховиків, а отже
найбільш впливових, конкурентоспроможних, ефективних. Це дозволить потенційним
споживачам страхових послуг приймати обґрунтовані рішення щодо надійності страхування
своїх майнових інтересів. Певною мірою це допоможе позбутися невеликих страхових компаній,
які не мають ніякого впливу на ринок або працюють неефективно.

Діяльність недержавних пенсійних фондів, на відміну від страхових компаній, поки що не
набула необхідного розвитку. Разом з тим кількість показників, які застосовуються для оцінки
їх діяльності є достатньою (табл. 2).

Таблиця 2
Система показників, які використовуються при оцінці стану та ефективності

функціонування недержавних пенсійних фондів (НПФ)
№
з/п Показники Одиниці

виміру
1. Кількість НПФ одиниць
2. Кількість адміністраторів одиниць
3. Загальна сума активів млн грн
4. Пенсійні внески млн грн
5. Кількість вкладників-фізичних осіб тис. осіб
6. Кількість вкладників-юридичних осіб тис. осіб
7. Кількість учасників НПФ тис. осіб
8. Кількість укладених пенсійних контрактів тис. шт.
9. Пенсійні виплати млн грн
10. Кількість осіб, що отримують пенсійні виплати тис. осіб
11. Сума інвестиційного доходу млн грн
12. Сума витрат, які відшкодовуються за рахунок пенсійних активів млн грн
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На даному етапі розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення важливе
значення має їх розподіл за регіонами, адже не всі з них мають відділення чи представництва
у інших областях, тому потенційних споживачів фінансових послуг, а також інвесторів необхідно
забезпечити такою інформацією.

Як свідчить наведена таблиця, серед представлених показників переважають ті, що
характеризують екстенсивність зростання ринку наданих таких послуг і фактично відсутні
показники ефективності діяльності. Це здатне свідчити про нерозвиненість ринку таких послуг.

Важливим з погляду маркетингу є розподіл учасників недержавних пенсійних фондів за
віковими групами, що дозволяє визначити напрями роботи самих фондів і оцінювати
потенційні клієнтські групи. Водночас це дозволяє прогнозувати час, коли настають виплати
за пенсійними контрактами, а отже розраховувати, коли необхідно переводити частину активів
у грошові кошти.

Серед показників структури необхідно відзначити розподіл інвестованих пенсійних активів
за сферами вкладання, значення яких майже таке, як і резервів страхових компаній. Єдиною
особливістю є те, що виплати по пенсійних контрактах є добре прогнозованими і мають
довгостроковий характер, а отже мають важливе значення для економіки країни. На жаль, їх
розміри залишаються невеликими, тому поки що їх роль є неважливою.

З погляду оцінки перспективності, розширенням діяльності НПФ є структура їх витрат, а
також їх порівняння із доходністю діяльності. Якщо НПФ працюють неефективно вже на
сучасному етапі розвитку, то навряд чи можна сподіватися на цікавість до цієї сфери з боку
інвесторів чи потенційних споживачів їх послуг.

Діяльність кредитних спілок має вже порівняно тривалу історію, тому і система показників
має більш-менш сталу систему, яка, в свою чергу, відображає специфіку їх діяльності (табл. 3).

Таблиця 3
Система показників, що використовуються при оцінці стану та ефективності

функціонування кредитних спілок (КС)

Широкого застосування набув поділ кредитних спілок залежно від кількості їх членів: до
1 000 осіб, від 1 000 до 10 000 осіб, від 10 000 до 100 000 осіб і більше 100 000 осіб. Важливе
значення має наявність кредитних спілок у розрізі регіонів країни.

Також застосовуються відносні показники, такі як: середня сума боргу за виданими
кредитами на одного члена кредитної спілки, середня сума вкладу на одного члена кредитної
спілки. Через статус кредитних спілок як неприбуткових організацій оцінка ефективності їх
діяльності не проводиться.

№
з/п Показники Одиниці

виміру
1. Кількість кредитних спілок одиниць
2. Кількість членів КС тис. осіб
3. Кількість членів КС, які мають внески на депозитних рахунках тис. осіб
4. Загальні активи млн грн
5. Капітал млн грн
6. Сума виданих кредитів членам КС млн грн
7. Залишок виданих кредитів членам КС млн грн
8. Сума залучених депозитів членів КС млн грн
9. Залишок залучених депозитів членів КС млн грн
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Структура кредитів і депозитів оцінюється залежно від строків їх надання і залучення. Крім
того, кредити структуруються залежно від цілей їх надання і середнього значення відсоткових
ставок.

Ринок ломбардних послуг є відносно сталим. Він витримав конкуренцію з боку банківських
установ і кредитних спілок особливо в період збільшення обсягів споживчого кредитування,
а у кризові часи, на відміну від інших кредитних установ, нарощував обсяги активних операцій.
Тому і показники, які характеризують діяльність ломбардів (табл. 4), є відносно сформованими.

Таблиця 4
 Система показників, що використовуються при оцінці стану та ефективності

функціонування ломбардів

При аналізі діяльності ломбардів важливе значення має структура виданих кредитів за
різновидами заставленого майна: виробів з дорогоцінних металів і каменів, побутової техніки,
автомобілів, нерухомості, цінних паперів, немайнових прав, іншого майна.

Уявлення про ресурсну базу ломбардів надають джерела залучення коштів: від банків,
фізичних, юридичних осіб.

З метою оцінки привабливості ринку ломбардних послуг і ефективності діяльності цих
установ, як правило, розглядають окремі агреговані показники їх балансу, а саме: дебіторська
заборгованість (за наданими кредитами, за нарахованими відсотками), власний капітал
(статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток), залучені кошти (на платній
і безоплатній основі), загальна сума активів. Цих показників недостатньо для оцінки
фінансового стану ломбардів, тому, на нашу думку, необхідно більше уваги приділяти тим
показникам, що характеризують результативність їх діяльності.

Фінансовий лізинг зазнав певного скорочення обсягів наданих послуг у зв’язку із кризовими
явищами. Ринок таких послуг поки що не має достатніх обсягів, тому і показників, які
характеризують його стан, недостатньо (табл. 5).

№
з/п Показники Одиниці

виміру
1. Кількість зареєстрованих ломбардів одиниць
2. Сума наданих кредитів під заставу тис грн
3. Кількість наданих кредитів під заставу тис шт
4. Сума погашених фінансових кредитів тис грн
5. Погашено за рахунок майна, наданого в заставу тис грн
6. Кількість договорів, погашених за рахунок майна тис шт
7. Середній розмір виданого кредиту грн
8. Середня відсоткова ставка за кредитами %
9. Середній строк кредиту днів

10. Власний капітал тис грн
11. Активи тис грн
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Таблиця 5
Система показників, які використовуються при оцінці стану та ефективності

функціонування лізингових компаній

При розгляді ринку лізингових послуг зазвичай аналізують види економічної діяльності
або галузі, які отримують такі послуги: металургія, хімічна промисловість, машинобудування,
добувна промисловість, сільське господарство, легка промисловість, транспорт, харчова
промисловість, сфера послуг. Це дає можливість інвесторам оцінити найбільш привабливі
ринки для лізингу на поточний момент часу, а також ті сфери, які можна зайняти через
відсутність або незначні обсяги послуг у них.

Важливою характеристикою залишається розподіл договорів лізингу за строками. На даний
момент це чи не єдиний інструмент довгострокового фінансування на внутрішньому ринку.
Законодавчо встановлено, що договори фінансового лізингу повинні укладатися на строк не
менше одного року, тому розподіл укладених договорів здійснюється так: менше або 2 роки,
2–5 років, 5–10 років, більше 10 років. Така оцінка може здійснюватися як за загальною кількістю
укладених договорів, так і в грошовому виразі.

Факторинг, хоча і розвивається досить активно і попит на послуги таких компаній постійно
зростає, але через достатню простоту таких послуг, показників, які б характеризували їх
діяльність, недостатньо (табл. 6).

Таблиця 6
Система показників, що використовуються при оцінці стану та ефективності

функціонування факторингових компаній

З погляду аналізу діяльності факторингових компаній, важливими є показники залучення
грошових коштів за джерелами походження: банківські кредити, власні кошти, позикові кошти
юридичних осіб, інші джерела. Їх структура свідчить про залежність від окремих суб’єктів
ринку, а отже, про можливості здійснювати операції у несприятливих умовах.

Суттєвими є показники концентрації ринку факторингових послуг. З цією метою
аналізують, яка частка ринку наданих послуг припадає на найбільші компанії. Через порівняно
невелику кількість самих компаній, і особливо тих, які активно займаються наданням таких
послуг, оцінюють обсяги перших 3, 5, 10 компаній.

На нашу думку, важливо запровадити показники, які б дали змогу оцінювати ефективність
факторингових компаній: загальна сума отриманого прибутку, рентабельність активів. З метою

№
з/п Показники Одиниці

виміру
1. Кількість лізингових компаній одиниць
2. Кількість укладених договорів фінансового лізингу шт.
3. Вартість чинних договорів фінансового лізингу млн грн
4. Вартість укладених договорів фінансового лізингу протягом року млн грн

№
з/п Показники Одиниці

виміру
1. Кількість факторингових компаній одиниць
2. Кількість укладених договорів факторингу шт.
3. Вартість договорів факторингу млн грн
4. Загальна сума активів млн грн
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привернення більшої уваги до факторингу з боку потенційних споживачів, необхідно
порівнювати середню ефективну ставку при банківському кредитуванні з вартістю факторингу.

Ринок цінних паперів порівнюють із іншими секторами ринку фінансових послуг (крім
банківської системи) як за обсягами здійснюваних операцій, так і за різноманітністю його
суб’єктів. Тому і показників, які характеризують його стан та ефективність, також достатньо.
Впровадження державного нагляду за ринком цінних паперів відбулося ще у 1990-х роках,
тому і досвід аналізу ринку є значним. Це дозволяє стверджувати, що показники, які для цього
використовуються, задовольняють основні вимоги їх користувачів – як наявних, так і
потенційних.

Як правило, характеристика ринку цінних паперів здійснюється згідно з абсолютними
показниками розвитку. Головними стосовно цього є обсяги зареєстрованих випусків цінних
паперів у розрізі видів: акції, облігації підприємств, облігації місцевих позик, акцій
корпоративних інвестиційних фондів, інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів,
інші. При цьому окремо аналізується динаміка випусків кожного виду цінних паперів.

Крім того, важливе значення має аналіз цінних паперів за видами учасників: комерційні
банки, страхові компанії, інвестиційні компанії і фонди, підприємства. Вид учасників
визначається залежно від того, які саме цінні папери випускалися.

Окремо виділяється оцінка діяльності відкритих і закритих акціонерних товариств і
підприємств-емітентів облігацій. Їх фінансова звітність подається до ДКЦПФР, яка і здійснює
розрахунки отриманого чистого прибутку/збитку, в тому числі з розподілом таких суб’єктів
за регіонами і видами економічної діяльності. Крім прибутків, аналізу підлягають активи,
власний капітал, дебіторська і кредиторська заборгованість, суми залучених кредитів, а також
дивідендна політика акціонерних товариств.

Оцінці підлягає і діяльність посередників та інститутів інфраструктури, які діють на ринку
цінних паперів. Зокрема, операції торговців цінними паперами оцінюються з погляду обсягів
виконаних договорів у розрізі видів фінансових інструментів (акції, векселі, облігації, депозитні
сертифікати НБУ, ощадні, інвестиційні сертифікати тощо), за видам діяльності (брокерська
дилерська, андерайтинг, управління цінними паперами), за операціями з резидентами і
нерезидентами.

Діяльність фондових бірж, які є основними майданчиками для проведення торгів цінними
паперами, характеризується обсягами виконаних біржових контрактів, у тому числі з
розподілом за конкретними біржами, видами цінних паперів, у динаміці по місяцях, з
розподілом по кількості емітентів, цінні папери яких допущені до торгів (у тому числі за
рівнями лістингу). Через те що майже весь обсяг операцій припадає на ПФТС, показники
інших бірж значення майже не мають. Відповідно за ними не проводяться розрахунки індексів.
Це здійснюється тільки на ПФТС.

Реєстраторська діяльність щодо власників іменних цінних паперів може проводитись як
самими емітентами, так і реєстраторами. Відповідно аналізується їх співвідношення, розподіл
за регіонами, кількість емітентів, яких обслуговують реєстратори, кількість випусків цінних
паперів, які обслуговуються реєстраторами, кількість особових рахунків номінальних
утримувачів, кількість особових рахунків власників іменних цінних паперів, номінальна вартість
пакетів іменних цінних паперів, які обліковуються на особових рахунках у реєстраторів, дані
щодо перереєстрації прав власності на іменні цінні папери.
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Депозитарна діяльність зберігачів характеризується кількістю цінних паперів, що
обліковуються на рахунках власників у зберігачів у документарній і бездокументарній формі
(у тому числі за резидентністю власників), обсягами конкретних операцій, які здійснюються з
цінними паперами (зарахування, списання, переміщення, переказ, знерухомлення,
матеріалізація).

Отже, система показників, яка використовується для оцінки стану і ефективності
функціонування ринку небанківських фінансових послуг, відображає загальний розвиток цього
ринку, залежить від специфіки конкретного ринку чи типу фінансових інститутів, аналіз яких
здійснюється, а також від конкретно визначеної мети дослідження та цільового кінцевого
користувача отриманої інформації. Незважаючи на певну недосконалість показників по
окремих групах фінансових інститутів, в цілому їх кількість достатня для оцінки абсолютних
розмірів ринку порівняння з іншими сферами та основними макроекономічними показниками
розвитку економіки країни. Разом з цим, на нашу думку, відносні показники і особливо
показники ефективності роботи фінансових посередників ще потребують вдосконалення,
результати якого будуть залежати не стільки від бажання конкретного дослідника, скільки від
розвитку самого ринку. Оцінювати ефективність окремих сегментів ринку фінансових послуг
при їх незначних обсягах, що залежать від непрогнозованих факторів ринкової кон’юнктури, є
недоречним через їх не репрезентативність і неспроможність відображати загальні тенденції
конкретного сегменту ринку.
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ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

У статті розглянуто рівень життя населення як основний елемент забезпечення
стабільного економічного розвитку та раціонального використання державних фінансових
ресурсів. Виділено основні індикатори рівня життя населення, на які впливає процес
державного фінансового регулювання. Визначено, що фінансове регулювання рівня життя
населення, реалізуючи соціальні функції держави, зумовлює законодавче підґрунтя в
кожному конкретному сегменті фінансових відносин, що не зачіпає безпосередньо інтереси
держави.

The standard of population’s living as key element of providing of stable economic
development and rational use of state financial resources was considered in the article. The
basic indicators of standard of population’s living were selected which the process of government
financial control influences on. Certainly, that financial adjusting of standard of population’s
living, will realize predetermines the social functions of the state legislative subsoil in every
concrete segment of financial relations, which does not touch interests of the state directly.

Ключові слова: державне фінансове регулювання, фінансові відносини.

Фундаментом фінансового державного регулювання рівня життя населення є стратегічні
напрями, які визначають середньо- і довгострокову перспективу використання фінансових
ресурсів, а також передбачають вирішення завдань, які витікають з особливостей
функціонування фінансової системи країни та її соціальної сфери. Водночас виконання
соціальних функцій передбачає вибір поточних тактичних цілей і завдань механізму реалізації
фінансової політики. Усі ці заходи тісно пов’язані між собою та залежать один від одного.

Під фінансовим державним регулюванням рівня життя населення необхідно розуміти
сукупність державних фінансових заходів щодо використання фінансових ресурсів для
виконання державою своїх функцій.

У таких випадках фінансова політика, реалізуючи соціальні функції держави, визначає
основні законодавчі засади в кожному конкретному сегменті фінансових відносин, що не
зачіпає безпосередньо інтереси держави. Такий різновид фінансового механізму характерний
для організації внутрішньогосподарських фінансових відносин на приватних підприємствах,
тобто встановлюється загальний порядок використання фінансових ресурсів.

Відповідно в процесі реалізації фінансових функцій держави завданнями фінансової
політики є:

© Гордей О. Д., 2010
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1) забезпечення умов для акумулювання максимально можливих фінансових ресурсів;
2) встановлення раціонального з погляду держави розподілу і використання фінансових

ресурсів на соціальні цілі;
3) організація регулювання і стимулювання економічних і соціальних процесів фінансовими

методами;
4) вироблення фінансового механізму і його розвиток відповідно до соціальних функцій і

завдань стратегії, що змінюються в той чи інший момент часу;
5) створення ефективної і максимально дієвої системи реалізації соціальних функцій

держави.
Відповідно до типів фінансової політики розрізняють і основні складові соціальних функцій

держави. Так, класична фінансова політика була основним типом даної політики більшості
країн до кінця 20-х років XX століття, яка ґрунтувалася на працях класиків політекономії А. Сміта
(1723–1790) і Д. Рікардо (1772–1823) та їх послідовників.

Як відомо, основними її напрямами було невтручання держави в економіку, збереження
вільної конкуренції та використання ринкового механізму як головного регулятора
господарських процесів. Тобто, як бачимо, відсутня пряма реалізація соціальних функцій
держави. Держава прагнула до зменшення витрат бюджету, що зводилося здебільшого до
витрат на військові цілі, виплату відсотків за державним боргом і його погашення та управління
ним. Система податків (в основному непрямі і майнові податки) повинна була створити
необхідні надходження засобів для забезпечення збалансованого бюджету держави.
Невиконання соціальних функцій призвело до зміни певних підходів реалізації механізму
фінансової політики. Так, з’явився інший тип фінансової політики – регулятивний.

Регулятивна фінансова політика почала розвиватися в багатьох країнах світу з кінця 20-х
років XX століття і функціонує до цього часу, зазнаючи деяких змін. Вона ґрунтується на
працях з економічної теорії англійського економіста Дж. М. Кейнса (1883–1946) і його
послідовників і виходить із необхідності у втручанні і регулюванні державою соціального і
циклічного розвитку економіки.

Фінансова політика разом із її традиційними завданнями почала переслідувати мету
використання фінансового механізму для регулювання економіки і соціальних відносин для
забезпечення повної зайнятості населення. Основним інструментом втручання в економіку
були державні витрати, за рахунок яких формувався додатковий попит. Відбулася зміна системи
податків. Головним механізмом регулювання став прибутковий податок, що використовує
прогресивні ставки і який дозволяє забезпечити збалансованість бюджету держави при
високому рівні витрат.

Велика увага у фінансовому механізмі приділялася системі державного кредиту, на основі
якого проводиться політика дефіцитного фінансування. Видозмінюється система управління
фінансовими ресурсами. У цілому кейнсіанська регулятивна фінансова політика забезпечила
в 30-60-х роках стабільне економічне зростання, високий рівень зайнятості й ефективну систему
фінансування соціальних потреб у більшості країн.

Однак жорстке економічне регулювання та неефективне використання фінансових ресурсів
призвело до перегляду типу фінансової політики. Так, у 70-х роках в основу фінансової політики
була покладена неоконсервативна стратегія, пов’язана з неокласичним напрямом економічної
теорії. Не відмовляючись від втручання держави в економіку і соціальну сферу в цілому,
істотно його обмежила.
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Фінансовий механізм у цих умовах виходить із необхідності скоротити обсяг перерозподілу
національного доходу через фінансову систему, зниження бюджетного дефіциту,
стимулювання зростання заощаджень як джерела виробничого інвестування. Ставиться
завдання скоротити і зменшити ступінь прогресивності оподаткування, дотримання чітко
визначених соціальних стандартів.

Інститутом соціального розвитку ООН було запропоновано для оцінки економічного
розвитку країн, рівня життя в них, комплексний індекс соціального розвитку, що включав 16
основних соціальних, економічних і політичних чинників. Найбільший недолік у цій оцінці –
це неврахування фінансових показників і чинників. Індекс включав такі показники [1]: очікувану
тривалість життя при народженні, частку населення в містах з чисельністю понад 20 тис.
жителів; щоденне споживання тваринних білків однією особою; частку населення з
початковою і середньою освітою; рівень зайнятості за фахом; середня щільність проживання
населення в одній кімнаті; кількість газет на 1 тис. жителів; частку економічно активного
населення, що має доступ до електрики, газу, чистої води; виробництво сільськогосподарської
продукції з розрахунку на одного працівника чоловічої статі; частку дорослих чоловіків у
сільськогосподарській робочій силі; споживання електроенергії в одиницях умовного палива
однією особою; зовнішньоторговельний оборот з розрахунку на душу населення в доларах
США; частку працездатного населення країни, що працює за наймом, у загальній чисельності
зайнятих.

Автори запропонованого індексу соціальною розвитку піддалися різкій критиці за
неправильний вибір критеріїв вимірювання і недостатність параметрів рівня добробуту
населення, рівня його освіти, стану здоров’я. У зв’язку з цим індекс не набув значного
поширення.

Надалі були розроблені нові показники, що вимірювали ступінь задоволення основних і
базових потреб населення та рівень життя. Найбільшу популярність здобув індекс фізичного
розвитку якості життя, який ураховував три показники: очікувану тривалість життя, досягнувши
одного року; рівень дитячої смертності; поширення писемності серед дорослого населення.

До основних соціально-економічних індикаторів рівня життя населення належать: обсяг
реального ВВП на душу населення; грошові доходи та витрати населення; реальна заробітна
плата; споживання основних продуктів харчування на душу населення; природний приріст
населення та середня тривалість життя; частка витрат бюджету на розвиток соціальної сфери;
використання вільного часу [2, с. 32–33]. Крім того, необхідно додати до основних індикаторів
рівень заощаджень, рівень бідності та рівень безробіття.

Рівень життя населення є основним елементом забезпечення стабільного економічного
розвитку та раціонального використання державних фінансових ресурсів. Рівень життя
населення в основному характеризується матеріальним станом, соціально-економічними
аспектами розвитку суспільства. Можна виділити такі основні індикатори рівня життя
населення, на які впливає процес державного фінансового регулювання:

– склад грошових доходів населення;
– структура грошових доходів населення;
– величина грошових видатків населення;
– питома вага заощаджень населення;
– розподіл населення за величиною доходів;
– наявність житлового фонду держави;
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– співвідношення середніх доходів населення з прожитковим мінімумом;
– коефіцієнт диференціації доходів;
– рівень медичного обслуговування;
– рівень фінансового забезпечення освіти тощо.
Зміни в бюджетній політиці можуть призвести до таких змін, як перерозподіл доходів і

ресурсів, зміна рівня економічній активності та життя населення. Бюджетна політика (англ.
fiscal policy) – основна складова фінансового державного регулювання рівня життя населення,
політика в сфері державного бюджету і оподаткування, спрямована на забезпечення зайнятості
населення і отримання валового внутрішнього продукту, що сприяє ревальвації, а також є
основою фінансової політики. Бюджетна політика пов’язана з грошово-кредитною політикою
Центрального банку, що регулює економіку за рахунок зміни ставки оподаткування і обсягів
державних витрат.

Проведений у роботі аналіз існуючих підходів до дослідження рівня життя показав
необхідність у виборі комплексного підходу для створення цілісного механізму державного
регулювання рівня життя у системі його фінансового забезпечення. Комплексний підхід при
розробці основних державних програм і програм підвищення рівня життя населення фактично
властивий соціально-орієнтованій ринковій економіці, яка спрямована на людину.

У новому методологічному підході принцип комплексності припускатиме, по-перше,
узгодженість частки і завдань підвищення рівня життя із загальними макроекономічними
напрямами соціально-економічного розвитку країни, оскільки тільки на стадії опрацьовування
загальних напрямів державного розвитку можна закласти, з одного боку, дієві заходи щодо
зростання рівня життя (зростання доходів і зменшення їх диференціації, утримання безробіття
в соціально допустимих межах, зниження смертності, покращання здоров’я, підвищення
тривалості життя та ін.). З іншого боку, опрацьовування програм з позиції впливу чинників
рівня життя на кількість і якість робочих місць, потреби в додаткових робочих місцях,
міжгалузевого перерозподілу заробітної плати та інших макроекономічних пропорцій
дозволить попередити виникнення багатьох економічних диспропорції. При цьому принцип
комплексності припускатиме об’єднання в єдиний блок фінансові показники рівня життя не
тільки на макро- (державному), але і на мікрорівні (рівні регіонів). Дотримання єдності цілей,
завдань і національних пріоритетів як на макро-, так і на мікрорівні (що особливо важливо в
умовах фінансової диспропорції та значної соціально-економічної диференціації), означатиме
збільшення рівня життя населення як у країні, так і в регіонах.

Отже, основним завданням фінансового державного регулювання рівня життя населення
є раціональний перерозподіл коштів через фонди фінансових ресурсів Державного бюджету
України з метою його збільшення. Це можна досягнути за рахунок:

– постійного аналітичного дослідження рівня життя населення за чітко визначений період;
– оцінки соціальної диференціації населення та рівня бідності;
– визначення впливу соціально-економічних факторів на рівень життя населення;
– виділення окремих категорій громадян, які потребують матеріальної допомоги з боку

держави.
Метою фінансового державного регулювання рівня життя населення у системі фінансового

забезпечення рівня життя є виявлення і моделювання основних закономірностей соціально-
економічного розвитку, побудова прогнозів, що, в кінцевому результаті, є необхідною умовою
вироблення управлінських рішень у соціальній сфері. Міждержавні стратифікаційні
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дослідження необхідно направляти на визначення ступеня диференціації рівня життя між
рівними верствами з подальшою розробкою державних заходів щодо її подолання.
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ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНСТИТУТИ
ІПОТЕЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Розглянуто інфраструктурну складову іпотечного ринку як сукупність взаємопов’язаних
інститутів, що забезпечують реалізацію іпотечних угод на засадах ринкових принципів і
нормативно-правового регулювання. Внесено пропозиції щодо вдосконалення
інфраструктури у напрямах інституційного, нормативного та інформаційного
забезпечення іпотечного кредитування.

It has been observed the infrastructure component of the mortgage market as the interrelated
set of institutions, which provide realization of the mortgage agreements based on market
principles and legal regulation. The suggestions have been contributed on improvement of the
infrastructure in a field of institutional, legal and information support of the mortgage lending.

Ключові слова: іпотечний ринок, інфраструктура, ринкові інститути, ринок
нерухомості, страхування іпотеки, інвестори, ощадно-позичкові товариства, бюро
кредитних історій.

Розвиток іпотеки в Україні залишається одним із найбільш актуальних завдань економічного
прогресу. У цьому руслі ринок іпотечного кредитування повинний стати ефективною формою
залучення вільних фінансових ресурсів. Надійно працююча система рефінансування іпотечних
кредитів у межах розвиненого вторинного ринку відкриває перспективи збільшення обсягів
грошей, залучених у реальний сектор без додаткової емісії. Разом з тим практика останніх
років показала, що одним із важливих факторів, що відіграли негативну роль у стагнації
вітчизняного іпотечного ринку під час фінансово-економічної кризи та стримують його
подальший розвиток, є недостатній рівень іпотечної інфраструктури.

Про важливість процесу інституціоналізації та розвитку інфраструктури іпотечного ринку
України зазначається в працях таких учених, як В. Д. Базилевич, О. Т. Євтух, О. С. Любунь,
О. І. Кірєєв, В. І. Кравченко, К. В. Паливода, Н. П. Погорєльцева, В. І. Савич та інші. Однак у
процесі розбудови інфраструктури іпотечного ринку, яка б відповідала сучасним умовам,
постають нові питання, які, в свою чергу, потребують подальших наукових досліджень.

Метою даної статті є проведення дослідження наявного рівня та перспективних напрямів
розвитку інфраструктурних інститутів іпотечного ринку України.

Ефективне функціонування системи іпотечного кредитування неможливе без належної
інфраструктури – сукупності інститутів, що забезпечують взаємозв’язок та необхідні умови
діяльності її елементів. У зв’язку з цим функціонування системи іпотечних інститутів неможливе
без наявності в країні:

© Кривенко В. Г., 2010



56                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

– системи реєстрації операцій, прав власності та обмежень на нерухоме майно;
– системи страхування операцій на іпотечному ринку;
– організацій, які професійно займаються оцінкою вартості, продажем та реєстрацією

нерухомого майна;
– системи звернення стягнення та примусової реалізації заставленої нерухомості;
– фінансових установ, що на доповнення до комерційних банків можуть виконувати функції

іпотечних кредиторів та інституційних інвесторів.
Загалом, до складу інфраструктури іпотечного ринку відносять інститути, що забезпечують

взаємозв’язок даного ринку з ринком нерухомості, страхування та фінансового ринку [1].
Склад та місце інфраструктурних інститутів іпотечного ринку подано на рис. 1.

Рис. 1. Інфраструктурні інститути іпотечного ринку України
Джерело: складено автором.

Як видно з рисунка, розвинений ринок іпотечного кредитування потребує надійної
нормативно-правової бази та працездатної судової системи; розвиненої мережі нотаріальних
контор; аналітичних і рейтингових агенцій; бюро кредитних історій і інших служб інформації
про кредитоспроможність потенційних позичальників; інститутів, що забезпечують обіг
іпотечних цінних паперів на вторинному ринку; навчальних закладів, що займаються
професійною підготовкою кадрів для іпотечної системи та ін. Інколи до інфраструктурних
інститутів іпотечного ринку також відносять судові органи [2].

Важливим принципом формування і функціонування системи іпотечного кредитування
є принцип адекватного правового забезпечення. Діяльність усіх елементів системи потребує
детальної правової регламентації. Розвиток системи іпотечного кредитування в країні прямо
залежить від існуючого правового забезпечення. Особливе значення має повнота законодавчої
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бази, її адекватність реальним економічним процесам, взаємопов’язаність, внутрішня
несуперечність і своєчасність розробки законодавчих актів.

Специфіка предмета застави при іпотечному кредитуванні передбачає обов’язкову
реєстрацію заставних операцій в уніфікованому порядку визначеними органами. Таким
чином, винятково важливим інфраструктурним елементом ринку іпотечного кредитування
є інститути реєстрації прав та обмежень на нерухоме майно. Функціонування дієвої системи
реєстрації вносить чіткий порядок у здійснення заставних операцій, виключає можливість
різних трактувань їх змісту, дозволяє полегшити отримання інформації про правовий статус
об’єктів нерухомості, сприяє зниженню ризику неповернення іпотечного кредиту.

Існуюча в Україні модель реєстрації прав на нерухомість є дещо недосконалою через
свою багаторівневу структуру. Так, права власності на земельні ділянки й деякі їх обтяження
реєструються в Державному реєстрі земель у складі Державного земельного кадастру,
держателем якого є Держкомзем. Права власності на будинки, споруди і квартири
реєструються в БТІ. Інформація про права власності на будинки, споруди і квартири також
може міститися, залежно від регіону, у Державному реєстрі прав власності на нерухоме
майно, власником якого є Мін’юст. Він також відповідає і за обтяження нерухомого майна (у
тому числі земель, будинків, споруджень, квартир) іпотекою, що реєструються в Державному
реєстрі іпотек. Безумовно, користуватися послугами Єдиного реєстру прав на нерухомість
набагато зручніше для іпотечного кредитора, ніж мати справу з декількома розрізненими
реєстрами, які ведуться різними власниками, з використанням різних правил і процедур, а
також у різному форматі. Тому існуюча в Україні багаторівнева система державної реєстрації
прав на нерухомість є малоефективною.

Після набуття чинності у 2004 р. Закону України „Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обмежень” функціонування існуючої реєстраційної системи вступило
в суперечність з вимогами даного закону. Проте через відсутність підзаконних актів, які
дозволили б реалізувати норми закону на практиці, Єдиний державний реєстр прав на
нерухоме майно та їх обмежень фактично так і не діє. У Кабміні знаходяться проекти постанов
про затвердження порядку ведення реєстру, розміру платежу за надання витягів із
Держреєстру, скасування запису, внесення змін до даних реєстру. Крім того, початок ведення
реєстрації ускладнюється тим, що згадані вище проекти постанов Кабміну передбачають
скасування нормативів, якими було запроваджено ведення окремих реєстрів: договорів оренди,
іпотек, правочинів тощо.

Незважаючи на закріплення у цьому Законі прогресивної концепції „єдиного вікна” [3],
він, проте, є результатом компромісу й містить цілий ряд недоліків. Серед питань,
неврегульованих законом, залишилися наступні: процедура формування вичерпної бази даних
реєстру; зручність здійснення реєстраційних функцій – дешевий і швидкий доступ іпотечного
кредитора до інформації; реєстрація іпотеки незавершеного будівництва; відшкодування
збитку, що виник внаслідок помилок реєстратора та запобігання дуплікації реєстраційних
функцій [4].

Щільна інтеграція ринку іпотечного кредитування з ринком нерухомості зумовлює потребу
у виконанні фінансових послуг з оцінки вартості нерухомого майна, реєстрації зміни прав
власності на нерухоме майно. Для функціонування системи оцінки об’єктів нерухомості
необхідні: обов’язкове ліцензування оцінювачів; наявність відповідного законодавчого та
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нормативного забезпечення; розвинена інформаційна база; існування стандартів професійної
діяльності оцінювачів, розробка та впровадження ефективних методів оцінки та ін.

На розвинених ринках іпотеки поширена практика надання кредитів не тільки комерційними
банками, але й небанківськими фінансовими установами, зокрема ощадно-позичковими
товариствами, пенсійними фондами та страховими компаніями. Така практика покращує
умови конкурентного середовища та підвищує доступність іпотечних кредитів для цільових
груп: клієнтів недержавних пенсійних фондів, страхових компаній, професійних об’єднань
тощо. Відсутність пропозиції іпотечних кредитів з боку цих інститутів в Україні зберігає
монопольне становище банків та унеможливлює ринковий характер розвитку іпотеки, що
негативно відображається на ньому.

Окремо потрібно сказати про необхідність запровадити в Україні спеціальні будівельно-
ощадні товариства, які вже давно підтвердили свою перспективність у світовій практиці. Проте
у нас не вийшли зі стадії експерименту у межах АКБ „Аркада”, де у 2001–2006 рр. за даними
програмами було залучено понад 100 млн грн [5]. На державному рівні поки що лише
затверджено програму розвитку житлового будівництва, в якій зазначається про доцільність
створення таких інститутів у загальному вигляді. Проте їх запровадження потребує досконалої
концептуальної розробки, детального аналізу досвіду діяльності світових аналогів і відповідного
поширення. Іншими словами, потребує певного часу для запровадження та напрацювання.

У перспективі будівельно-ощадні товариства зможуть здійснити сприятливий вплив на
розвиток українського ринку іпотечного кредитування, оскільки у складних соціально-
економічних умовах ощадно-позичковий принцип надання іпотечних кредитів цими
інститутами допоможе повернути вилучені з фінансового ринку кошти населення у
банківський сектор у вигляді довгострокових інвестицій. Таким чином, з’являється додаткова
можливість вигідно розміщувати кошти населення та надавати більш дешеві житлові іпотечні
кредити, сприяючи зростанню капіталізації іпотечного ринку [6]. У практиці зарубіжних ринків
іпотечного кредитування ці інститути складають важливу ланку, яка забезпечує розвиток і
саморегуляцію іпотечних ринків на етапі їх становлення.

Притаманні ринку іпотечного кредитування фінансові та юридичні ризики зумовлюють
необхідність у тісній взаємодії з інститутами страхування для створення стабілізуючих противаг.
Іпотечний ринок без страхових послуг надійно існувати не може, оскільки інститути
страхування дозволяють знижувати або перерозподіляти основні іпотечні ризики, дозволяючи
зменшувати вартість іпотечних кредитів і вільно оперувати фінансовими ресурсами.

Одним з основних завдань страхових компаній у ринковій економіці є організація
взаємовідносин із кредитними організаціями в рамках іпотечного страхування. Зарубіжний і
вітчизняний досвід свідчить, що іпотечне страхування є економічним механізмом, який
забезпечує розвиток іпотечного кредитування. Іпотечне страхування дозволяє мінімізувати
ризики учасників іпотечного ринку, стабілізує систему іпотечного кредитування, а також
забезпечує збереження заощаджень населення та коштів інвесторів і спрямування їх у важливі
галузі господарства, пов’язані з житловим будівництвом [7].

В Україні основними видами іпотечного страхування є страхування життя позичальника
на випадок смерті та нещасного випадку і страхування переданої в заставу нерухомості від
пошкодження та знищення. Додатково можуть використовуватися страхування фінансових
ризиків (за кордоном відома як Private Mortgage Insurance: у разі настання страхової події –
відмові або неможливості боржника виконати свої зобов’язання, різкої зміни ринкової
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кон’юнктури – погашення наданого кредиту або збитків бере на себе страхова організація), та
страхування титулу (кредитор страхується від неточностей або непередбачених обставин із
визначенням останнього власника нерухомості, а також наявності не виявлених обтяжень).

На вторинному ринку іпотеки страхові компанії, крім своєї основної діяльності, займаються
наданням гарантій за іпотечними цінними паперами.

Організація взаємовідносин між страховими компаніями та кредитними організаціями в
рамках іпотечного страхування передбачає сприяння інтеграції банків і страхувальників,
створює нові форми взаємовідносин між фінансовими інститутами, сприяє розвитку
національного фінансового ринку.

Іпотечне страхування не може бути успішним без сприяння роботі відповідних владних
органів та удосконалення законодавства у напрямі підвищення безпеки і стабільності фінансової
системи, в тому числі за рахунок створення умов для чесної конкуренції. Не менше значення
має і банківське регулювання, що стимулює використання іпотечного страхування і запобігає
випадковому вибору страхових компаній. Для цього аналогічно до практики зарубіжних
страхових компаній доцільно зобов’язати банки здійснювати відбір найбільш надійних і
платоспроможних страхових компаній на умовах конкурсу, що більшою мірою відповідає
інтересам позичальників. На сьогодні ж спостерігається така тенденція: вибір страхової
компанії клієнт-позичальник проводить у „добровільно-примусовому” порядку. Тобто банк
укладає зі страховою компанією угоду (причому за обов’язкової умови розміщення грошових
коштів на депозитах банку) і включає дану страхову компанію до списку акредитованих.

Важливим заходом підвищення надійності первинного ринку іпотеки є розвиток бюро
кредитних історій. Кредитні історії покликані забезпечити врегулювання суспільних відносин,
що виникають у сфері збору, оброблення, зберігання, захисту та використання інформації
про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних з
обміном інформацією про грошові зобов’язання та забезпеченням прав та інтересів суб’єктів
кредитної історії.

Так звані кредитні бюро працюють в усіх розвинених країнах світу, адже мати хорошу
кредитну історію насамперед зацікавлені сумлінні учасники ринку, бо це розширює
можливості доступу до фінансових послуг за більш низькою відсотковою ставкою. Для
кредиторів інформація кредитного бюро дозволяє оцінити ступінь ризику при наданні кредиту
або продажу з відстрочкою платежу. В Україні з бюро кредитних історій взаємодіють приблизно
50 % кредиторів, тоді як для ефективної діяльності ця частка повинна становити не менше 70
– 80 %.

Загалом, розгалужена мережа бюро кредитних історій забезпечує підвищення прозорості
роботи кредитного ринку та зміцнює платіжну дисципліну, зменшує кредитний ризик і витрати
на отримання інформації про потенційного позичальника для іпотечного кредитора,
спрощення доступу до іпотечних послуг суб’єктів малого та середнього бізнесу. Зважаючи
на такі економічні вигоди, потреба у поширенні бюро кредитних історій в Україні є одним із
необхідних напрямів розвитку ринку іпотечного кредитування.

У 2004 році в Україні було створено важливий інститут сучасного ринку іпотеки – Державну
іпотечну установу, яка відноситься до групи операторів вторинного ринку. Завдяки належній
державній підтримці у період фінансової кризи, а також збільшенню попиту, зумовленого
скороченням ресурсної бази, даний інститут суттєво зміцнив свої позиції та сприяв активізації
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процесу рефінансування іпотечних кредиторів. Так, у період 2006–2009 рр. обсяги
рефінансованих ДІУ кредитів зросли більше ніж у 30 разів і сягнули 3,5 млрд. грн [8].

Перспективним напрямом забезпечення повноцінного функціонування вторинного ринку
за рахунок розвитку інфраструктурних інститутів є створення розрахункового центру, який
буде виступати в ролі спеціалізованої організації з обліку, збереження і розрахунках за
операціями з іпотечними цінними паперами. Це дозволить здійснювати систематичний
контроль над обігом іпотечних цінних паперів, допоможе досягнути максимальної
інформаційної прозорості вхідних і вихідних фінансових потоків з реструктуризації активів,
налагодити електронний документообіг між емітентами, посередниками та інвесторами.
Також з’явиться можливість більш оперативно відслідковувати виконання фінансових планів,
формувати консолідовану аналітичну звітність і об’єднати в одному інформаційному полі всі
емітовані та розміщені серії цінних паперів.

Вагомі переваги діяльності на вторинному ринку спеціалізованого розрахункового центру
полягають у можливості скоротити тривалість процедур здійснення розрахунків за іпотечними
цінними паперами та підвищення їх ліквідності через підтримку котирувань на біржовому та
позабіржовому ринках, що загалом позитивно вплине на стійкість усього вторинного ринку
іпотеки.

Проблема захисту інтересів індивідуальних непрофесійних інвесторів – фізичних осіб, при
банкрутстві фінансових організацій і несумлінному виконанні ними своїх обов’язків,
залишається досить гострою. Тому серед інститутів управління ризиками інвесторів
компенсаційні фонди займають особливе місце. Наприклад, у США ще у 1970 р. була створена
Корпорація по захисту інвесторів у цінні папери в США – The Securities Investor protection
Corporation (SIPC). Вона є некомерційною організацією, заснованою на персональному
членстві зареєстрованих у Комісії з цінних паперів США брокерів-дилерів. Корпорація наділена
великими правами і пільгами і звільнена від сплати федеральних і місцевих податків.

У зарубіжній практиці спеціальні компенсаційні фонди є обов’язковим атрибутом
розвиненого ринку іпотеки.  Такі фонди виконують не тільки захисну, але і соціально значимі
функції. Ефективна діяльність компенсаційних фондів дозволяє зробити інвестиційний процес
більш безпечним і комфортним [9].

Недостатній розвиток інфраструктурного забезпечення українського ринку іпотеки
(відсутність таких важливих інститутів, як будівельно-ощадні товариства, компенсаційні фонди,
розрахунковий центр, поодинока співпраця іпотечних кредиторів із будівельними компаніями,
обмежене та неефективне страхування іпотечних кредитів) спонукає до зниження його
стійкості. Фактична відсутність Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, складність
реалізації права власності на заставлене майно перешкоджають розвитку ринку через
унеможливлення вільного використання фінансових інструментів, підвищення ризиковості
іпотечних угод та ускладнення процедур їх реалізації.

Подальший розвиток вітчизняного іпотечного ринку вимагає покращання рівня
інфраструктурного забезпечення у напрямі посилення ролі на іпотечному ринку таких
інститутів, як фонди взаємного інвестування, страхових компаній та бюро кредитних історій.
Вимагають покращання механізми взаємодії учасників іпотечного ринку з інститутами
нотаріусів, ріелторів та оцінювачів нерухомості. Крім того, до діяльності на іпотечному ринку
потрібно залучити фінансово-промислові групи, які функціонують у сфері житлового
будівництва і забезпечують розвиток будівельного комплексу.
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Стосовно Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, то питання активізації його
діяльності необхідно вирішити в першу чергу. Потрібно реформувати наявну громіздку
багатокомпонентну систему реєстрації іпотек, прийнявши необхідні нормативно-правові акти,
які усунуть потенційні суперечності між органами реєстрації, полегшать доступ для
іпотекодержателів та активізувати наповнення реєстру прав на нерухомість відповідно до
концепції „єдиного вікна”.

 Принципово важливим питанням є створення концепції управління, схеми взаємодії та
моделі інституційних інвесторів, зокрема недержавних накопичувальних фондів, які повинні
стати надійними постачальниками фінансових ресурсів на іпотечний ринок. Дана концепція
повинна бути орієнтована на мінімізацію можливих ризиків втрат активів цих фондів, захист
інтересів інвесторів і забезпечувати їх розвиток.

Розвиток іпотечного страхування вимагає розробки і впровадження страховими
компаніями спеціальних програм, підвищення страхової культури населення; вдосконалення
відповідного законодавства, розвиток партнерських відносин із банками. Для вирішення цих
завдань доцільно використати потенціал інфраструктури страхового ринку: страхових брокерів
та експертних служб.
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ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК
СПЕЦИФІЧНИЙ СУБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглянуто роль домогосподарств як специфічного суб’єкта фінансової

системи країни. Визначено поняття „домогосподарство” та „фінанси
домогосподарства”, зазначено, що роль домогосподарства є ресурсною, інвестиційною
та споживанням. Досліджено специфічні фактори розвитку фінансів домогосподарств.

In article were consider function of household as a specific subject of financial system of
country. Were defined the concept of household as a resource, investment, consumption. Were
research specific factor of household finance development.

Ключові слова: домогосподарство, фінанси домогосподарств, сім’я, фактори, роль,
інвестиції, споживання.

Роль домогосподарствам визначена самою історією, адже домогосподарство – осередок,
який дав поштовх до розвитку промисловості. З початку історії і до сьогодення важко
переоцінити роль цього суб’єкта економічних відносин. З плином часу функції
домогосподарства звичайно зазнали змін, але його важливість посилилася. У сучасних
вітчизняних економічних дослідженнях сформувалася ситуація, за якої сфера особистих
фінансів досліджена не повністю. Це можна пов’язати з рядом чинників, серед яких такі:
нерозвиненість ринкової економіки, відсутність чіткого функціонування інститутів
(насамперед державних і сфери фінансового ринку з усіма його ланками, де головною є
ланка фондового ринку), відсутність чіткого соціально-економічного плану розвитку України
щонайменше на 30 років і, як наслідок, непослідовність реформ у соціально-економічній
сфері. За таких умов роль домогосподарств посилюється, адже питання, які мали б
вирішуватися зазначеними вище інститутами вирішуються на рівні окремих домогосподарств.
Наприклад, формуючи інвестиційний портфель домогосподарства, США мають доступ до
фондового ринку, страхових послуг тощо. Їх консультують висококваліфіковані спеціалісти,
порівнюючи різні шляхи капіталовкладень. Вітчизняні домогосподарства мають обмеженість
і щодо шляхів інвестування (зазвичай вільні грошові ресурси вкладаються в банки) і щодо
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необхідної інформації для вибору оптимального інвестиційного продукту. За таких умов
формування фінансової грамотності населення – першочергове завдання.

Вивчення домогосподарств проводилося ще за часів Ксенофонта (праця „Домострой”),
так чи інакше питання щодо їх функціонування зачіпалися кожним економістом, що не дивно,
адже домогосподарство отримує заробітну плату, споживає, інвестує, тобто сфера його
функціонування зачіпає практично всі основні питання, які вивчалися економістами
починаючи з рабовласництва і продовжуючи постіндустріальною ерою. Але серед учених,
на нашу думку, необхідно виділити, таких як: М. Туган-Барановський (вивчаючи народне
господарство і приділив значну увагу робочій силі як особливому товару на ринку праці),
Є. Слуцький (вивчаючи функцію корисності, розглянув бюджет індивіда), Дж. Б’юкенен
(зосередив увагу на теорії суспільного вибору), Франко Модельяні (проводить дослідження в
сфері збережень, схильності до формування спадку наступним поколінням, вплив дефіциту
державного бюджету на заощадження). Серед сучасних дослідників домогосподарств необхідно
виділити Кізиму Т. О.

Не зупиняючись на дослідженні терміна „домогосподарства”, зазначимо, що це сукупність
учасників розподілу, що є членами соціально-економічного осередку, який об’єднує людей
відносинами, що виникають при організації їх сумісного побуту (веденні загального
домашнього господарства, спільному проживанні тощо) [1, с. 89].

Для того щоб зрозуміти роль домогосподарств необхідно зазначити, що це один із трьох
суб’єктів фінансів, який тісно пов’язаний з іншими суб’єктами (держава та суб’єкти
господарювання). З державою домогосподарства пов’язує сплата податків, одержання
трансфертів, отримання заробітної плати (якщо член домогосподарства працює в бюджетній
сфері) тощо. Із суб’єктами господарювання домогосподарство пов’язує насамперед відносини
роботодавець-працівник (прямі зв’язки) і також опосередковані (заощадження у вигляді
банківських депозитів через банківські установи надходять до підприємства) та інші. Звичайно
перелік взаємозв’язків між суб’єктами фінансів не повний, але, на нашу думку наведені вище
приклади найбільш чітко характеризують місце домогосподарств у фінансовій системи.

Отже, роль домогосподарств в економічній системі країни можна звести до наступного:
1. Ресурсна. Домогосподарства мають основні фактори виробництва – працю, землею,

капітал та підприємницький хист. Необхідно зазначити, що праця – це особлива економічна
категорія і особливий вид товару, який необхідно дещо по-іншому розглядати порівняно з
іншими товарами.

2. Інвестиційна. Заощаджуючи частину вільних коштів, домогосподарства постачають
інвестиційні ресурси в економіку держави. Питанню важливості інвестиційної діяльності
домогосподарств на сьогодні приділяється значна увага. Такі інвестиції виокремлюють як
важливий елемент розвитку не тільки суб’єктів господарювання, але й як базу розвитку регіону.
Фінансові ресурси громадян мають важливе значення в економіці регіону, оскільки
нарахування на фонд оплати праці, незважаючи на надмірне податкове навантаження, на
сьогодні займають основну питому вагу власних надходжень регіональних бюджетів, а також
формування грошових коштів Пенсійного та інших централізованих цільових фондів [2, с. 34].

3. Споживання. Важливий елемент виробництва – це можливість реалізації виробленого
продукту. Саме тут платоспроможний попит домогосподарства відіграє важливу роль у
забезпеченні розширеного відтворення підприємства, яке стає неможливим без існування
ринку збуту.
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Окресливши в загальних рисах роль домогосподарства в економічній системі, необхідно
визначити поняття фінансів домогосподарства. Насамперед наголосимо, що фінанси
домогосподарств виникають під час перерозподілу ВВП. Тобто, домогосподарства сплачують
податки та обов’язкові платежі і набувають право отримувати вторинні доходи від держави
(стипендії, пенсії інші трансферти).

Щодо безпосередньо фінансів домогосподарств, то це специфічна сфера економічних
відносин стосовно отримання, розподілу та використання доходів членами домогосподарства
з метою забезпечення їх потреб. Однак необхідно пам’ятати, що фінанси – це не просто
гроші, тому простий обмін грошей на товар не викликає появи фінансів. Конкретно для
домогосподарств це означає, що фінанси виникають під час взаємовідносин
„домогосподарство – банк” (ощадні рахунки), „домогосподарство – підприємство” (участь у
корпоративному пенсійному страхуванні), „домогосподарство – держава” (сплата податків і
обов’язкових платежів, отримання трансфертів), „домогосподарство – страхова компанія”,
„домогосподарство – фондовий ринок” (купівля – продаж цінних паперів, що більш характерно
для розвинених економік і практично не застосовується в Україні) тощо.

Роль фінансів домогосподарств в Україні має ряд характерних рис: з одного боку, держава
задекларувала своє соціальне спрямування у проведенні фінансової політики, з іншого – не
було створено економічного підґрунтя для виконання таких обіцянок. Як наслідок, криза
загальнообов’язкового пенсійного страхування, низький рівень доходів населення стримує
розвиток добровільного пенсійного страхування; нестабільність грошової валюти і не надійність
банківської системи призвела до того, що більшість домашніх господарств вимушено тримати
готівку поза обігом, що спричиняє поглиблення економічної кризи. Відсутність розвиненого
фондового ринку, нестабільність страхової діяльності і відсутність інфраструктури, що
створювала б умови для розвитку вітчизняних домогосподарств, спонукає останні до
постійного пошуку шляхів захисту свого доходу.

Вивчення фінансів домогосподарств ускладнюється рядом факторів:
1. Відсутність регламентації дії домогосподарств стосовно розподілення їх доходу робить

їх поведінку непередбачуваною і такою, що важко звести до спільного знаменника.
2. Небажання висвітлювати всі доходи, особливо ті, які були отримані від надання житла у

оренду, отримання заробітної плати в конверті тощо. На нашу думку це пов’язано з тим, що
члени домогосподарств не відчувають отримання вигоди при декларуванні таких доходів,
мають низьку фінансову культуру (що знову-таки є наслідком непродуманих дій з боку
держави).

3. Поляризація населення. Здебільшого розшарування населення відбулося протягом 90-
х років минулого століття. Поляризація спостерігається за показниками доходу, за місцем
проживання (місто – село, столиця – регіон). Так, коефіцієнт Джині, що характеризує загальне
розшарування населення, у 2008 р становив 30,1 %, зрісши порівняно з попереднім роком на
1 в.п., що є досить суттєвим, зважаючи на те, що протягом останніх 10 років його значення
коливалося у межах 28,0 % - 30,9 % із загальною тенденцією до деякого зростання. Це свідчить
про те, що загальний ступінь розшарування в Україні залишається досить високим. При цьому
наявна в Україні статистична база, вибіркове обстеження умов життя домогосподарств, що
дозволяє здійснити зазначений аналіз, має певні недоліки, пов’язані з „неповним охопленням”
обстеженням представників найбільш заможної групи [3, с. 262]
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4. Вплив статі на отримані доходи (розрив у доходах жінок і чоловіків). Праця жінок більш
поширена в низькооплачуваних галузях соціальної сфери – серед працівників освіти та охорони
здоров’я чисельність жінок становить близько 80 %, тоді як у промисловості цей показник
менший 40 %, що пов’язано як із законодавчим обмеженням використання праці жінок у
шкідливих умовах (а вони найбільш поширені у високооплачуваних видах промислової
діяльності), так і з поширеними стереотипами (виокремлення „жіночих” і „чоловічих” видів
занять) та відмінності в системі переваг жінок і чоловіків щодо вибору професії та місця
роботи. Як наслідок, середня заробітна плата жінок становить 75,2 % відповідного показника
чоловіків. Аналіз структурних відмінностей в розподілі зайнятих жінок і чоловіків за
професійними групами та видами економічної діяльності дає підстави для висновку, що більш
низькі показники заробітної плати жінок значною мірою зумовлені відсутністю обґрунтованих
пропорцій в оплаті праці залежно від складності та соціальної значущості виконуваної роботи [3,
с. 254].

5. Вплив складу сім’ї на характер фінансів домогосподарств. Рівень бідності сімей з дітьми
перевищує такий показник серед домогосподарств без дітей.

Рис. 1. Динаміка рівня бідності за двома основним критеріями серед домогосподарств
залежно від наявності в них дітей, 1999 – 2008 рр.

За національним критерієм, рівень бідності серед домогосподарств з дітьми традиційно з
року в рік в 1,7–2,0 рази перевищує показник серед домогосподарств без дітей. У 2008 р. він
становив відповідно 33,1 % проти 19,7 %. Необхідно зауважити, що порівняно з попередніми
роками ситуація покращилася, причому на динаміку зниження бідності впливають кількість
і вік дітей. Наприклад, зниження рівня бідності у домогосподарств з дорослими дітьми, які
працюють, відбулося на 1,7 в.п., що є найкращим показником серед групи домогосподарств
з дітьми.

Також необхідно наголосити на скрутному фінансовому положенні домогосподарств
пенсіонерів, де всі особи старші 75 років.

6. Дослідження суб’єктивної поведінки, а не об’єктивних економічних процесів. На
прийняття рішень і, як наслідок, стан фінансів домогосподарств впливають суб’єктивні оцінки
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стосовно економічної стабільності, рівня інфляції, курсу валют тощо. При цьому необхідно
враховувати низьку фінансову досвідченість більшості домогосподарств, що призводить до
не виваженості в прийнятті рішень і, як наслідок, нераціональності ведення власних фінансів.

Із зазначеного можна зробити наступні висновки:
1. Фінанси домогосподарств – специфічна сфера (ланка) фінансової системи, яка

характеризується рядом специфічних рис.
2. Раціональна організація фінансів домогосподарств створить умови для розвитку

платоспроможного попиту, що буде позитивним фактором розвитку економіки, особливо
якщо цей фактор посилиться політикою підтримки національного виробника держави.

3. Формування фінансової грамотності населення за сучасних умов транзитивної
економіки створить потенціал розвитку фінансової системи країни.
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Розкрито еволюцію ідей, теоретичні основи, аналітичний потенціал, предмет і метод,
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Історіографія та походження вчення про фіскальну соціологію. Перші спроби
соціологічної інтерпретації явищ державних фінансів належать середньовічному арабському
мислителю Ібн-Хальдуну (1332–1406), твори якого стали відомими в Європі лише в XIX ст. У
сучасному розумінні автор терміна „фінансова соціологія” (Finanzsoziologie) і безпосередній
засновник соціологічної школи фінансів – австрійський економіст соціал-демократичного
напряму Рудольф Гольдшейд (1870–1930), присвятив цьому книгу „Державний соціалізм і
державний капіталізм” (1917 р.). З часом ця галузь знання закріпилась у науці під назвою
„фіскальна соціологія”. За Гольдшейдом, в історичній ретроспективі фіскальна експлуатація
людини державою виникла раніше від експлуатації людини людиною [10, с. 204].

Основоположний вклад вніс також американський економіст німецького походження Фріц
Карл Манн (1883–1979). Його праці: „Ідеальна податкова політика” (1937 р.), „Соціологія
оподаткування” (1943 р.), „Фіскальна складова революції: нарис фіскальної соціології” (1947 р.)
– фундаментальні дослідження впливу на оподаткування суспільних і політичних ідей.

Манн опирався на праці Йозефа Шумпетера (1883–1950) „Криза податкових держав”
(1918 р.) та „Економіка і соціологія прибуткового податку” (1929 р.). Видатний американський
учений, також емігрант із Німеччини, Ричард Масгрейв (1910–2007) відомий своєю роботою
„Теорія фіскальних криз: нарис фіскальної соціології”.

У фіскальній соціології особливо помітний німецький слід. Так, віхами у розвитку
соціологічних поглядів на державні фінанси стали праці видатних учених історичної та
соціальної шкіл політекономії Густава Шмоллера (1838–1917), Вернера Зомбарта (1863–1941),
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Франца Оппенгеймера (1864–1943). Одні назви робіт представника так званого етичного
напряму в політичній економії Густава Кона (Kohn, 1840–1919) „Система фінансової науки”
та „Етика і соціологія” засвідчують внутрішній зв’язок між цими галузями знання. Ганс Рітчль
(Ritschl, 1897–1993) розвивав соціологічний метод у роботах „Общинне господарство і
капіталістичне ринкове господарство” (1931 р.), „Державне господарство і оподаткування”
(1935 р.). Цю тенденцію підсилили Герберт Зультан (Sultan, 1894–1954) книгою „Фінансова
наука і фінансова соціологія” (1952 р.) та Герхард Кольм (Colm, 1897–1968) – автор монографії
„Ідеальна податкова система” (1934 р.) і пізніших праць. На ідеї фіскальної соціології
опираються дослідження відомих німецьких учених Фріца Ноймарка (Neumark, 1900–1991)
„Принцип справедливої та економічно-раціональної податкової політики” (1970 р.) і Гунтера
Шмольдерса (Schmцlders, 1903–1991) „Податкова мораль і податковий тягар” (1932 р.) та інші
їх твори.

Німецький економіст Юлій Ландман у 1929 р. описав фіскально-соціологічні явища на
прикладі хрестових походів XI–XII століть. Тоді для фінансування походів католицька церква
організувала збір „саладінової десятини” – цільового податку, названого за іменем
мусульманського вождя Саладина (1137–1193). У цьому випадку держава делегувала церкві
право на збір квазіподаткових платежів.

В Ерфуртському університеті з 2000 р. діє кафедра державних фінансів і фіскальної
соціології, очолює Юрген Бекгаус – автор 60 підручників і монографій. Тут проводяться
наукові конференції з фіскальної соціології. У жовтні 2008 р. відбулася восьма така конференція.

Французький учений і державний діяч Габріель Ардант (Ardant, 1906–1977) у своїх
„Соціологічній теорії оподаткування” (1965 р.) та „Історії податків” (1972 р.) стверджував, що
ефективність фіскальної системи залежить від степеня її адаптації до існуючих соціально-
економічних умов і національних особливостей.

У сфері фіскальної соціології відзначилися італійці Джіно Боргатта (Borgatta, 1888–1949)
роботою „Наукове дослідження фінансових феноменів” (1920 р.) та Емануеле Морселлі
(Morselly, 1899–1975) – плодовитий автор численних монографій і підручників по теорії та
історії державних фінансів, податковій системі Італії. Вони та інші представники італійської
школи перебували під впливом ідей свого знаменитого співвітчизника Вільфредо Парето
(1848–1923), який виводив сутність фінансів із політичних, правових і морально-етичних
імперативів державної волі.

Яскравий представник соціологічної школи, видатний російський учений І.Х. Озеров (1869–
1942) писав так: „Как геологические наслоения отражают в себе жизнь своих эпох, так и
финансовая структура отражает в себе общественные отношения своего времени” [5, c. 23].

Взагалі вчення про фіскальну соціологію було створене спільними зусиллями переважно
австрійських, американських, італійських, німецьких економістів і соціологів. Дана школа
процвітала в 20–30-і роки і відродилася заново наприкінці ХХ – початку XXI ст. завдяки Юргену
Бекгаусу (Backhaus), Ричарду Бонні (Bonney), Ричарду Вагнеру (Wagner), Джону Кемпбеллу
(Campbell), Едварду Маккаффрі (McCaffery), Ісаку Мартіну (Martin) та багатьом іншим.
Сучасний сплеск інтересу одержав назву нової фіскальної соціології (new fiscal sociology).
За словами американського економіста Кемпбелла: „На відміну від інших підходів, фіскальна
соціологія повністю зосереджується на комплексі суспільних взаємодій в інституційному та
історичному контекстах, які пов’язують державу і суспільство у такі способи, що формують
податкову політику та породжують її ефекти” [9]. Можна сказати, що нова фіскальна соціологія
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перешкоджає фрагментації знань, її місія полягає в об’єднанні донині розпорошених вузько-
спеціалізованих знань про оподаткування.

На Заході на сьогодні фіскальна соціологія – квітуча нива знання. Проте в Україні цій
галузі науки поки що не придають належного значення, хоча першу спробу викласти
положення соціології податків наші економісти зробили майже 20 років назад [6, с. 26–38;
2, с. 36–43].

Сутність і пізнавальна сфера фіскальної соціології. Сучасне знання про податки
розрослося настільки, що всеохоплюючий, комплексний аналіз оподаткування навряд чи
можливий, реально він може бути лише фрагментарним. Податки настільки перенавантажені
нефіскальними функціями й ефектами – економічними, соціальними, політичними, етичними
та іншими, що, аби осягнути їх усіх, доцільно розчленувати, розмежувати увесь масив
податкових знань за їх джерелами на частини. Сферу пізнавальних інтересів фіскальної соціології
наглядно розкриває предметне порівняння з іншими галузями знання про податки. Таких
галузей три: (1) податково-морфологічний; (2) політико-економічний (в англомовній літературі
має назву political economy of taxation, economics of taxation); (3) фіскально-соціологічний
(див. таблицю 1). Можна сказати і так, що до фіскальної соціології належать всі питання
стосовно оподаткування, не охоплені податковою морфологією та політекономією
оподаткування.

Таблиця 1
Предметні сфери наукового податкознавства

Джерело: Розроблено автором.

Фінансова морфологія – термін, перенесений із природознавства і лінгвістики. Він означає
вчення про організаційні форми, їх зміни, внутрішню структуру фінансових систем. Це окрема
предметна сфера фінансової науки, поняття „фінансова морфологія” введено в Універсальну
десяткову класифікацію (УДК) наук, наукових тем і галузей знання.

Подібно визначається податкова морфологія – свого роду „чиста” наука про податки без
урахування їх позафіскальних функцій та похідних від податків зовнішніх ефектів (економічних,
соціальних та ін.).

На рівні політекономії або економічної теорії оподаткування з’ясовуються результати й
ефекти дії податкової системи на економіку і соціальну сферу: тягар і перекладання податків;

Три джерела і три складові вчення про податки

Податкова морфологія
Структурні, правові,

організаційно-технологічні
аспекти оподаткування:

– податкова система;
– структура і динаміка
податкових надходжень;
– адміністрування
податків;
– загалом – устрій,
правила, практика
оподаткування

Політична економія
оподаткування:

– дія на економіку, тягар
і перекладення податків,
вплив на ринки, ціни і
фактори виробництва;
– вплив на рішення
господарюючих
суб’єктів;
– загалом – економічна
теорія оподаткування

Фіскальна соціологія
(соціологія податків):

– вплив оподаткування
на суспільну мораль,
демографію, екологію,
енергетичну сферу,
освіту і культуру;
загалом – вплив на
позаекономічні явища,
сфери, процеси
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вплив оподаткування на ціноутворення, на інфляцію, на економічні рішення господарюючих
суб’єктів, на конкуренцію, на розподіл доходів і прибутків.

Фіскальна соціологія передбачає аналіз податків з огляду на правові, політичні, соціальні,
загалом зовнішні щодо власне податків позаекономічні умови їх функціонування, а також
бере до уваги мотивації учасників податкового процесу. Соціологія розглядає податкові
системи як стосовно впливу на них факторів неекономічного характеру, так і стосовно впливу
на ці фактори з боку оподаткування, що істотно розширює межі аналізу. Фіскальна соціологія
– це все про податки за межами власне самої податкової системи та оподаткування як сфери
державної служби.

У зв’язку з цим фіскальна соціологія – метод дослідження оподаткування при врахуванні
зовнішніх щодо власне податків правових, політичних, соціальних, гуманістичних та інші умов
і мотивацій їх функціонування, а також сукупність знань відповідного змісту. Фіскальна
соціологія враховує не лише ефекти заходів податкового характеру, але й реакцію на них з
боку суспільства. Зазначене насамперед необхідно враховувати при проведенні податкової
реформи: народне невдоволення, національні (регіональні, кланові та ін.) інтереси, доводи
науки, приклад інших держав, – ось питання фіскально-соціологічного дослідження.

Сприймаючи як даність макроекономічні фактори та призначення податків, фіскальна
соціологія зосереджується на позаекономічних ефектах взаємодії оподаткування з
політичними, соціальними, правовими явищами, історичними подіями, як і бере до уваги
дію податків на економіку, суспільство, поведінку і культуру людей. Якщо пафосно, – з’ясовує
вплив податків на існування народів, держав і цивілізацій.

У теоретичному аспекті сучасна фіскальна соціологія більше за все опирається на нову
інституціональну економічну теорію (New Institutional Economics) – метод дослідження,
основні поняття якого – норми поведінки, стимулюючі й дестимулючі мотивації, результативні
критерії діяльності суб’єктів економіки і політики. Ними керуються дійові особи як приватно-
ринкового, так і державного (фіскально-бюджетного) секторів. Дана теорія – одна з найбільш
впливових сучасних наукових методологій у вченні про фіскальну соціологію, адміністрування
податків і податковий менеджмент.

Отже, фіскальна соціологія – водночас і відносно самостійна галузь знання, і метод
дослідження суспільних ефектів фінансових явищ. Це повністю наукова соціологія, що
досліджує реальні інтереси, боротьбу за владу і доступ до обмежених ресурсів, мотиви дій у
сфері оподаткування і державних видатків. Під фіскально-соціологічним кутом зору
оподаткування вивчаються та сфера соціальної дійсності, де чи не найповніше розкривається
ставлення суспільства до влади і держави.

Пізнавальні можливості фіскальної соціології засвідчує, зокрема, такий приклад. Лозунг
часів буржуазно-демократичних революцій XVII–XVIII століть: „No taxation without
representation” („Ні податкам без представництва”) довго сприймався як заклик до
запровадження податків лише через згоду (consent) народних представників, тобто депутатів
парламенту. Однак зміст заклику в епоху ще далеку від ідей порівняльно-перерозподільного
підходу до майнової нерівності треба розуміти по-іншому. Цей лозунг мав смисл політичної
участі в управлінні відповідно до фінансових можливостей. Якщо багатство і влада йдуть
„рука в руку”, то лише ті громадяни, які платили значні суми податків, мали право обирати і
бути представленими в парламенті, тільки відносно багаті платники податків допускалися до
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управління державою, адже саме вони репрезентували багатство, вплив і владу. Такий порядок
зберігся в деяких країнах Заходу до Першої світової війни.

Яскравим прикладом сучасної теми для фіскально-соціологічного дослідження є суспільні
процеси в Україні у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу. Неабиякий інтерес викликає і
протестна реакція на фінансово-економічну політику президента Б. Обами у США – рух так
званих чайників, названого по аналогії з Бостонським чаюванням 1773 р. (Tea Party).
Нагадаємо, що Tea Party – акція проти податкової політики Британії в американських колоніях,
пролог Війни за незалежність.

Усі явища, досліджувані методом фіскальної соціології, мов у фокусі, сходяться в
державному бюджеті, можливості й обмеження якого відображають ледве не всі умови життя,
роботи, підприємництва і комерції. Саме бюджет, сформований у парламенті прагненнями і
голосами депутатів, по суті „політичних підприємців”, дає відповідь на питання: хто що отримує,
хто за кого платить, які суспільні сили представляють і захищають національні інтереси в
економіці й політиці.

Вчення про фіскальну соціологію має два масштаби: вузький стосується лише податків,
широкий – державних фінансів узагалі. У вузькому розумінні предмет фіскальної соціології
– взаємозв’язки між оподаткуванням, державою і суспільством. Відповідно фіскальна
соціологія – це галузь наукового знання, що вивчає, як оподаткування впливає і саме зазнає
впливу не лише з боку економічних сил і чинників, але й з боку неекономічних факторів
(політичних, правових, культурних, інституційних, історичних та будь-яких інших). На мікрорівні
оподаткування і податкова політика справляють вплив на вибір роботи, розподіл праці та
рівень зайнятості, на шлюб і сімейні справи, дітонародження, домашнє господарство, що і є
предметом дослідження.

Так, відомого американського фіскального соціолога Едварда Маккаффрі цікавлять теми:
„оподаткування за ґендерними ознаками„, „оподаткування жінок”, „податки і сім’я”, навіть
„оподаткування і проституція” і тому подібна тематика. У США ведуться дослідження на
зразок оподаткування індіанських племен, впливу податків на поведінку філантропів і
меценатів та ін. Тим самим фіскальна соціологія претендує на роль соціальної інженерії
(social engineering) в розумінні з’ясування й удосконалення взаємодії людей і оподаткування.

Гольдшейд, один із корифеїв соціологічної теорії фінансів, вважав, що лише соціологія
здатна розкрити вплив соціально-економічних умов на державні потреби та показати способи
задоволення тих потреб. Він писав: „Скажи мені, як і звідки ти отримав свої доходи, і я скажу
тобі, якою повинна бути структура твоїх видатків. І навпаки: скажи мені, на що ти збираєшся
витрачати твої гроші, а я скажу тобі, добути необхідні тобі доходи, за рахунок якого суспільного
класу, а також який штат і структуру адміністративного апарату треба для цього
створити” [10, с. 202]. По суті, без фіскально-соціологічного підходу свідомо чи підсвідомо,
навмисне чи мимоволі не обходиться жодне дослідження державно-фінансових явищ.

Завдяки соціологічному підходу сутність державних фінансів знайшла концептуально-
теоретичне підкріплення і розвиток у поняттях так званих фіскальної конституції та
конституційної економіки.

Так, впливові економісти Джеймс Б’юкенен (1919– ), Джекоб Вінер (1892–1970), Муррей
Росбард (1926–1995), Мілтон Фрідмен (1912–2006) науково обґрунтували фіскальну
конституцію як основаного на консенсусі неформального зведення правил і обмежень
функціонування державних фінансів з метою забезпечення фінансово-економічної
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стабільності. Порушення лімітів виконують роль попереджувальних сигналів тривоги щодо
стану фінансів. Своє практичне втілення ідеї фіскальної конституції знайшли в Пакті
стабільності та економічного росту, прийнятому Євросоюзом у1997 р. на основі
Маастрихтської угоди про економічний і валютний союз. Передбачено макроекономічні
ліміти темпу інфляції на рівні 2,6 % у рік, бюджетного дефіциту – 3 %, державного боргу –
60 % від обсягу ВВП.

Оскільки на відміну від стихії ринку функціонування державних фінансів зарегульоване
конституційно установленими правилами і процедурами бюджетного процесу, державні
фінанси, за визначенням Б’юкенена, набувають характеру конституційної економіки [3, с. 54].
У результаті демократично-правового процесу суспільного вибору конституційна економіка
державних фінансів забезпечує споживання оплачених коштом податків суспільних благ.

Отже, фіскальна соціологія аналізує наслідки оподаткування для різних сторін дійсності,
як і вплив суспільних реалій на податкову систему. Фактично різноманітним і багатозначним
причинно-наслідковим ефектам оподаткування немає ні числа, ні краю, що перетворює
соціологію в унікальний за різносторонністю й масштабами охоплення метод пізнання.

Прикладна сфера фіскальної соціології. Є спроби зводити роль фіскальної соціології до
з’ясування впливу податків і державних видатків лише на соціальну сферу. Однак, за
твердженням американського теоретика Ричарда Вагнера, фіскальна соціологія об’єднує теорії
ринку, суспільства і держави в єдине ціле, апелюючи до стремління людини як до індивідуальної
автономії, так і до суспільної солідарності. У такому сенсі соціологія виводить роль
оподаткування за межі фіскальної функції та засобу коригування економіки.

Інтерпретація в світлі фіскальної соціології типології податків за ознакою
соціопсихологічного сприймання платниками у французького економіста Марка Лероя
(Leroy) набуває наступного вигляду.

Таблиця 2
Соціологічна інтерпретація податків

Джерело: Розроблено за матеріалами Leroy M. Tax Sociology. Sociopolitical Issues for a Dialogue with
Economists. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://socio-logos.revues.org/document2073.html

Види податків Фіскально-соціологічні ефекти
Прихований податок Інколи факт сплати непрямих податків (акцизи,

ПДВ, мито) платники не усвідомлюють, оскільки
податки цього виду зливаються з ціною

Податок типу дані Тягар таких податків відчувається як нестерпний
Примусовий податок Тягар таких податків здається дуже важким
Податок як обов’язок Правова концепція оподаткування: податок –

обов’язок громадян перед державою, на цій основі
сформувалися податкові держави в Західній Європі

Податок як
взаємовигідний обмін

Економічна концепція оподаткування: податок –
ціна благ і послуг, одержуваних платником з боку
суспільства і держави

Податок як пожертва,
добровільний внесок

Політична концепція оподаткування: платник
вважає податок легітимною формою фінансування
державних органів і здійснюваної ними політики

http://socio-logos.revues.org/document2073.html����
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Подібно до загальної теорії податків фіскальна соціологія допускає функціональний підхід,
але при цьому уявлення про функції податків дещо змінюються, розширюється їх діапазон.
Керуючись правилами соціологічного методу, запропонованого відомим французьким
філософом Емілем Дюркгеймом (1858–1917), той само Лерой так формулює всю сукупність
функцій податків.

Таблиця 3
Функції податків у фіскально-соціологічній інтерпретації

Джерело: Розроблено за матеріалами Leroy M. Tax Sociology. Sociopolitical Issues for a Dialogue with
Economists. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://socio-logos.revues.org/document2073.html

Таким чином, водночас з традиційними, давно відкритими й детально описаними
функціями податків фіскально-соціологічний метод дає можливість інтерпретувати роль
оподаткування з іншого погляду. З соціологічної позиції відкриваються властиві оподаткуванню
позаекономічні й навіть нефіскальні функції, інколи за своїм значенням не менш важливі за
призначення податків, одвічно їм притаманне.

Вершиною фіскально-соціологічного підходу до явищ державних фінансів взагалі та
оподаткування зокрема можна вважати теорії суспільних благ і суспільного вибору. Сучасні
теоретичні інтерпретації економічної природи держави розпадаються на дві основні групи:
ототожнення держави або з державними фінансами (теорія державних фінансів), або з
суспільним вибором (теорія суспільного вибору). Їх квінтесенцію викладено в знаменитій
дискусії (1998 г.) між Б’юкененом і Масгрейвом, матеріали якої опубліковані в книзі „Державні
фінанси і суспільний вибір: два протилежних погляди на державу” [8]. Представники державно-
фінансової теорії (Масгрейв та його послідовники) вважають державу всеохоплюючою
суспільною структурою, утримувану коштом податків. У озброєнні засобів
макроекономічного аналізу та управління така держава через бюджетні механізми втручається

Функції податків Призначення і похідні ефекти
Фінансова (фіскальна)
функція

Мобілізація податкових надходжень для
фінансування державних видатків

Функція економічного
регулювання

Економічний вплив податків на пріоритетні галузі
виробництва, експорт, наукові дослідження та ін.

Соціальна функція Перерозподіл доходів на користь мало забезпечених
за допомогою прогресивного оподаткування.
Категоризація суспільства за ознакою податкового
режиму: оподаткування сімей, окремих соціальних
груп, продукції, соціально-пріоритетних або
дискримінованих секторів

Територіальна функція Визначення: (1) легальної території, на якій
правомочні податкові закони; (2) територіальної
податкової нерівності. Вирішення завдань
територіального розвитку: звільнення від податків
окремих зон і регіонів, стимулювання їх
конкурентоспроможності. Захист довкілля:
екологічні податки, податки на видатки

Політична функція Податок як внесок громадян заради загального
суспільного інтересу. Передбачає політичну
легальність податків, законопослух платників,
пряму демократичну згоду платити податки
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в економіку з метою корегування ринків і/або максимізації державних доходів. У адептів даної
теорії назва „державні фінанси”, як правило, супроводжується уточненням чи підзаголовком
„державна економіка” (англ. – public economy) [12], „державне господарство” (нім. –
Staatwirtschaft).

Навпаки, теорія суспільного вибору (Б’юкенен, Гордон Таллок, Людвіг Мізес та їхні
прибічники) вбачають у державі організацію, що склалася із зацікавлених у власній вигоді
осіб, дії яких повністю мотивуються індивідуальними розрахунками затрат і результатів. „Для
всіх людей суспільство і держава, – писав Мізес (1881–1973), – дуже важливий засіб досягнення
цілей, які вони переслідують з власної волі” [4, с. 140]. По суті, мотиви людської діяльності не
відрізняються як при досягненні результатів на ринку, так і служби на державному рівні. Від
теорії суспільного вибору один крок до теорії суспільних благ. Якщо кожна окрема людина
природно прагне до індивідуального щастя й добробуту, то в ідеалі суспільний вибір суспільних
благ зводить місію держави до забезпечення сукупного суспільного добра, в тому числі і
шляхом стримування та примусу.

Отже, для Б’юкенена держава – суспільно-економічна організація, для Масгрейва –
суспільно-економічний простір. Ричард Вагнер у монографії „Фіскальна соціологія і теорія
державних фінансів” (2007 р.) намагається примирити ці підходи, оскільки ринок і держава
однаково коріняться в людській природі, нерозривно взаємозалежні та доповнюють один
одного.

Таким чином, відповідно до визначень фіскальної соціології, сучасне суспільство–
суспільство платників податків, а в більш широкому контексті – суспільство і платників боргів.
У соціологів є таке саме право трактувати і вирішувати проблеми існування людей, як і в
економістів. Приймаючи всеохоплююче значення економіки як даність, фіскальна соціологія
розбиває дію оподаткування на сфери, що знаходяться за безпосередніми межами економіки,
– там, де ринки не справляють прямого впливу. Соціологія оподаткування тим відрізняється
від інших аспектів знання про податки, що розглядає їх як з боку впливу численних факторів
неекономічного характеру: історичних, інституційних, політичних та інших, так і впливу на ці
фактори з боку податкових систем. У результаті діапазон аналізу розширяється ледве не до
безкінечності.

Міждисциплінарний характер фіскально-соціологічного знання дозволяє висвітлити й
пояснити природу оподаткування та інших державно-фінансових явищ із декількох важливих
у науково-пізнавальному і прикладному значенні думок: історичної ретроспективи та
національної специфіки податкової, в цілому фінансової системи; соціальної бази податкової
(загалом – фінансової) політики; оціночного ставлення громадян-платників до бюджетних
доходів і видатків держави; соціально-економічних наслідків оподаткування, дії системи
державних фінансів разом. По правді, жодне дослідження податків не обходиться без тих чи
інших соціологічних нюансів, якщо навіть автор не згадує чи навіть не підозрює про існування
фіскально-соціологічного методу.

Завдяки аналізу ефектів податків і державних фінансів із соціологічних позицій відкривається
можливість з’ясувати зв’язки між оподаткуванням, розвитком і структурою податкових систем
та якими-небудь суспільними і навіть природними явищами: політичними режимами,
революційними рухами, демографічними і ґендерними процесами, національними
традиціями, війнами, релігіями, міграцією робочої сили, боротьбою за соціальну
справедливість і права людини, екологічними проблемами і кліматичними змінами й безліччю
інших.
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У будь-якій роботі на тему податків практично не обійтися без огляду умов і фактів, що
мають неекономічний, скажімо, правовий або морально-етичний характер. Був довгий період,
коли наука про оподаткування перебувала в „полоні” в економіки. Фіскальна соціологія
вивільнила її з-під цієї залежності, створила можливість тлумачити податки і як форму
позаекономічного явища. По суті, уникнути елементів фіскально-соціологічного підходу не
можна в серйозних дослідженнях державно-фінансових явищ незалежно від того, усвідомлюють
це самі дослідники чи ні.

Інтенсифікація використання соціологічних методів відкриває перед представниками
вітчизняної фінансової науки цікаві перспективи, істотно доповнює й посилює творчі
можливості.
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА:
СИСТЕМОФОРМУЮЧИЙ ДЕТЕРМІНАНТ

РОЗВИТКУ КРАЇНИ
У статті досліджено податкову систему в контексті знаходження балансу між

пріоритетами соціально-економічного розвитку та інтересами політичних груп на основі
принципів оподаткування та зміни кон’юнктури. Розглянуто податкові пільги як
інструмент у руках політики.

In the article considerable attention is given to the tax system in the context of the balancing
between the priorities of social-economic development and the interest of political groups on
the basis of the taxation principles and changes in political situation. We research tax privileges
as an instrument of politics.

Ключові слова: податкова система, принципи оподаткування, податкові пільги,
політична кон’юнктура.

Актуальність теми статті зумовлена проголошенням курсу країн-членів ЄС, кандидатів на
вступ до ЄС, України на трансформацію податкової політики країни, особливо після світової
фінансової кризи, зростанням ролі податкової системи як чинника розвитку держави, а також
останніми тенденціями ЄС щодо розширення координації в сфері податкової політики країн-
членів.

Потребують подальшого дослідження питання становлення податкової системи як
системоформуючого чинника розвитку країни в контексті знаходження балансу між
пріоритетами соціально-економічного розвитку та інтересами політичних груп на основі
принципів оподаткування та змін кон’юнктури. Донині не визначено можливості
збалансованого розвитку податкової системи, її основних принципів та оцінки рівня їх
впровадження у країнах-членах ЄС і кандидатах на вступ до ЄС.

У зв’язку з цим метою даної статті є дослідити становлення податкової системи як
системоформуючого чинника розвитку країни в контексті знаходження балансу між
пріоритетами соціально-економічного розвитку та інтересами політичних груп на основі
принципів оподаткування та зміни кон’юнктури.

Звідси випливають наступні завдання: дослідити можливості збалансованого розвитку
податкової системи, розкрити зміст її основних принципів та оцінити рівень їх впровадження
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в країнах-членах ЄС та кандидатах на вступ до ЄС, дослідити нові тенденції у системі
оподаткування ЄС, зокрема появу наднаціональних податків тощо.

Особливості, структура і роль податкової системи визначаються податковою політикою,
проведення якої входить, як правило, до виключної компетенції держави. З одного боку, вона
є нерозривно пов’язаною з соціально-економічним розвитком країни і здійснюється відповідно
до встановлених пріоритетів економічної політики держави за допомогою застосування ставок
податків, пільг і штрафів, єдині вимоги до яких слугують важливою передумовою здатності
країни конкурувати на внутрішньому та міжнародному ринках. З іншого боку, податкова
політика – відкрита динамічна система, де вагому роль відіграють зовнішні чинники, зокрема
політична ситуація та компроміс інтересів різних політичних груп. Саме тому завданням
держави є збалансування політичного та професійного чинника формування податкової
системи, мінімізація негативного впливу політичного лоббі, що особливо складно в
нестабільних політичних системах. У знаходженні компромісного варіанта т.зв. золотої
середини, вагоме значення відіграє системний підхід та дотримання принципів податкової
політики, на основі затверджених на законодавчому рівні економічних інструментів [1] з
урахуванням сучасних змін політичної кон’юнктури. Застосування даного підходу
стимулюватиме виробничу діяльність суб’єктів оподаткування і надасть можливість податковій
системі виконувати коригувальну, інтегральну та структуротвірну функції, і водночас бути
одним з інструментів інтеграції до європейського економічного простору, що, в свою чергу,
стримуватиме розростання фіскальної функції податкової системи та сприятиме її спрощенню.
Як зазначає автор поняття „податкова держава” Й. Шумпетер [2], країна повинна вживати
контрзаходів проти неконтрольованого розростання її фіскальної функції, законодавчо
обмежуючи податковий тягар (лібералізація і спрощення податкової системи), додержання
принципу неафектації при інформуванні платників (переорієнтація настроїв громадян від
суто фіскального призначення податків до високої суспільно-державної ролі оподаткування,
в інтерпретації служіння інтересам людей) та клієнтурних технологій роботи з платниками
(сервісний підхід обслуговування клієнта, який завжди правий).

Для збалансованого та стабільного розвитку податкової системи важливим є дотримання
принципів, своєрідних стандартів податкової системи, що являють собою неформальний
кодекс поведінки всіх учасників податкового процесу. Вітчизняні науковці виділяють такі
принципи податку, як однократність обкладання; встановлення центральним органом
державної влади; універсалізація податку, що передбачає незалежність податкового тиску від
форми власності; науковий підхід; принцип справедливості тощо. Згадані принципи є
взаємопов’язаними. Зокрема, однократність обкладення податком є важливим з огляду на
принцип справедливості, адже дворазове чи кількоразове обкладення податком одного і того
само джерела доходу призведе до протесту з боку платників податку і матиме прямим наслідком
намагання його уникнути. У цьому контексті необхідним вбачається регламентоване
встановлення податків, зокрема з огляду на уникнення багаторазового обкладення податком.
Науковий підхід, який обґрунтовує і допомагає встановити найбільш оптимальний рівень
оподаткування, є також засобом, що допомагає уникнути несправедливості в оподаткуванні
і т.д.

Світовий податковий кодекс (1996 р.), який був розроблений як рекомендаційний акт ООН
для країн з перехідними економіками, передбачає такі принципи формування та
функціонування національних податкових систем, як єдиний постійний податковий акт без
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окремих законів про податки; відмова від протекціоністських фіскальних заходів як умова
інтеграції в світову економіку; відмова від податкових пільг і заміна їх субсидіями виробникам
і споживачам; урахування національних особливостей, фактора інфляції, ефективне
адміністрування податкової системи тощо [3]. У цьому контексті на особливу увагу заслуговує
позиція В. Твердохлєбова щодо розвитку продуктивних сил як найважливішого принципу
фіскально-економічної політики. „Розвиток продуктивних сил — ось той зовнішній принцип
оподаткування, який повинний лягти в основу кожної податкової системи, і з позицій якого
наука має право оцінювати ці системи, не втручаючись у галузь етики і зберігаючи свій
політичний нейтралітет” [4]. Розвиток продуктивних сил, як відомо, характеризується
насамперед зростанням обсягу чистого національного продукту та його збільшенням на
душу населення. З огляду на це, А. Соколов дав таке визначення універсальному принципу
оподаткування: „...податки мають сприяти або хоча б не суперечити абсолютному й
відносному зростанню чистого національного продукту” [5], який залежить насамперед від
рівня міжнародної конкурентоспроможності країни.

За Л. Ерхардом, система оподаткування повинна забезпечувати якнайменший податковий
тиск; не перешкоджати конкуренції; відповідати структурній політиці держави; забезпечувати
більш справедливий розподіл доходів; поважати приватне життя людини; виключати подвійне
оподаткування; забезпечувати адекватність розміру податків обсягові державних послуг [6].

Важливою характеристикою є стабільність податкового законодавства, що передбачає
незмінність норм і правил, які регулюють сферу податкових відносин, зокрема незмінність
податкового законодавства з встановленими пільгами та преференціями протягом бюджетного
року. Необхідною є також „незмінність податкових норм у тривалішому періоді, оскільки
щорічний перегляд механізмів справляння податків і зборів обмежує розвиток економіки,
скорочує обсяги інвестицій, істотно ускладнює податкову роботу, підвищує вартість
адміністрування податкового процесу, створює передумови для ухилення від оподаткування
та перенесення податків” [7].

У цілому, ми погоджуємось з Ю. Ковальчуком, що податкове законодавство повинно бути
спрямоване на вирівнювання нерівномірності фіскального навантаження між різними
категоріями платників податків, та з В. Столяровим, О. Музиченком, які виокремили сім
принципів оподаткування, які є характерними для більшості національних податкових систем
країн з транзитивними економіками: 1) обов’язковість; 2) всезагальність; 3) справедливість;
4) визначеність; 5) рівність; 6) законність; 7) презумпційність; 8) недискримінаційність [8].

Принцип пропорційної відповідності стягнених податків доходам платників повинний
забезпечити безперервність розвитку, тобто після виконання платниками податкових
зобов’язань вони повинні мати достатню суму обігових коштів для забезпечення своєї
подальшої операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Сума податкових платежів у
момент сплати не повинна перевищувати рівня поточних надходжень, оскільки це буде служити
передумовою для масових банкрутств або ухилення від сплати надмірного податкового
навантаження.

Клієнтурний підхід до платників податків передбачає створення максимальних зручностей
для платників податків, зокрема встановлення оптимальних термінів сплати податків, механізмів
їх справляння, можливість отримання податкових знижок і кредитів, доступність норм і правил
податкового законодавства. Принцип дотримання податкової таємниці в розвинених країнах
виступає своєрідним механізмом захисту прав платників податків. При цьому забезпечується
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доступність і відкритість інформації про нарахування і використання податкових платежів, що
забезпечує можливість контролю і розуміння платниками податків цілі використання їх
податкових відрахувань. Неупередженість та наявність якісної дієвої та стабільної внутрішньої
інституційної бази для здійснення податкових реформ мають при цьому ключове значення.
Важливим принципом побудови податкових систем є також недопущення податкової
дискримінації, тобто індивідуального підходу при імплементації податкової системи [9].

Проаналізувавши згадані вище принципи, згрупуємо їх у вигляді таблиці (табл. 1).
Таблиця 1

Характеристика принципів здійснення податкової політики

Шляхом аналізу даних Євростату [10] продемонструємо оцінку рівня впровадження в
практику принципів оподаткування в країнах-членах ЄС та кандидатах на вступ до ЄС (див.
табл. 2).

Принцип оподаткування Зміст і характерні ознаки, умови
обов’язковість податкова дисципліна і податкова моральність,

законність, відповідність суми сплачених податків
сумі отриманих від держави послуг

справедливість рівність, всезагальність, презумпційність
стабільність незмінність норм і правил, визначеність, у т.ч.

законодавча
недискримінаційність відсутність „викривлення” при наданні податкових

пільг
ефективне адміністрування
податкової системи, простота
адміністрування

єдиний постійний податковий акт без окремих
законів про податки; відмова від протекціоністських
фіскальних заходів як умова інтеграції в світову
економіку; відмова від податкових пільг і заміна їх
субсидіями виробникам і споживачам; урахування
національних особливостей, фактора інфляції

клієнтурний підхід до
платників податків

створення максимальних зручностей для платників
податків, зокрема встановлення оптимальних
термінів сплати податків, механізмів їх справляння,
можливість отримання податкових знижок і кредитів,
доступність норм і правил податкового
законодавства

дотримання податкової
таємниці

механізм захисту прав платників податків із
забезпеченням контролю і за дотримання податкової
дисципліни, правової свідомості платників податків

універсальність недопущення податкової дискримінації, тобто
індивідуального підходу при наданні податкових
пільг

справедливість однократність обкладання; встановлення
центральним органом державної влади;
універсалізація податку, що передбачає незалежність
податкового тиску від форми власності; науковий
підхід; принцип справедливості
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Таблиця 2
Оцінювання рівня впровадження принципів оподаткування країн-членів ЄС і

кандидатів на вступ до ЄС (1 – найвищий, 5 – найнижчий)

Складено за матеріалами [1], [2],

Аналіз перерахованих вище принципів та їх кореляції в розвинених країнах ЄС дозволив
зробити висновок, що сучасна податкова система базується на вихідних принципах,
сформульованих ще А. Смітом і доопрацьованих відповідно до реалій сучасного етапу
представниками кейнсіанської теорії, німецької школи тощо. Законодавче закріплення та
практична реалізація окреслених принципів функціонування податкової системи в комплексі
зі здійсненням цілеспрямованої загальнополітичної та соціально-економічної політики
визначає системоформуючу роль податкової системи в контексті забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності.

Принципи реалізації податкової політики, на нашу думку, невіддільні від критеріїв
ефективності здійснення податкової політики, які визначають їх зміст. У цьому контексті
„важливим є економічна ефективність і соціальна справедливість податкової системи. З одного
боку, податки мають забезпечити сталу фінансову базу держави, з іншого – залишити достатньо
коштів підприємствам і громадянам для збереження максимальної зацікавленості в результатах
діяльності”.

Загальний підхід до податків на сучасному етапі характеризується також появою, крім
державних і місцевих, міждержавних – т.зв. наднаціональних податків, зокрема податок на
імпортну сільськогосподарську продукцію ЄС. У серпні 2010 р. у країнах Співтовариства
широко дискутувалося питання введення прямого податку ЄС у вигляді плати за авіаційне
пальне, фінансові трансакції, надходження від торгівлі квотами на викиди вуглекислого газу
або ж у вигляді частки від надходжень ПДВ. Проте при введенні податку виникло нерозуміння
з боку країн-засновників ЄС, зокрема Німеччини, Франції, Великобританії, частково через
небажання віддавати частину своєї компетенції ЄС, а також прагненням наповнювати власний
бюджет надходженнями від цього податку.

В умовах міжнародного економічного співробітництва виникає проблема подвійного
оподаткування, яку зумовлює мобільність об’єктів та суб’єктів оподаткування. При

Принципи
оподаткування ЄС – 15 4 хвиля

розширення ЄС
Країни-

кандидати
Податкова
дисципліна 2 3 5

Недискримінація,
справедливість 2 4 4

Простота
адміністрування 1 2 5

Стабільність 2 3 5
Універсальність 3 3 3
Клієнтурний підхід
до платників
податків

1 3 5

Дотримання
податкової таємниці 1 3 5
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застосуванні країнами одного з принципів оподаткування (резиденства), проблема подвійного
оподаткування перестала б існувати. Однак через нерівномірність розвитку економічних
систем, країни не в змозі взагалі відмовитися від принципу територіальності. Тому в сучасній
податковій практиці існує два способи врегулювання міжнародного подвійного оподаткування.
Перший полягає в прийнятті державою внутрішніх законодавчих заходів в односторонньому
порядку. Другий врегульовує дану проблему, укладаючи міжнародні податкові договори
(угоди).

Оподаткування є одним з вирішальних факторів для здійснення прямих іноземних
інвестицій, оскільки розмір ставок податків є визначальним при прийнятті рішення щодо
інвестування: високі ставки здатні зменшити інвестиційну активність, а відносно низькі –
привабити інвестиції. Доцільно зазначити, що в країнах, де відмінності між податковими
ставками є незначними, більш вирішальну роль відіграють інші економічні та політичні фактори.

Податкові пільги є одним із прикладів економічних і водночас політичних чинників, зокрема
можна простежити пряму залежність між рівнем корупції в країні та можливістю використання
податкових пільг як засобу, що породжує економічну кон’юнктуру. Чим вищий рівень корупції
в країні, тим вища ймовірність лобіювання окремими галузями та підприємствами більш
сприятливих умов для ведення своєї господарської діяльності методами, несумісними з
ринковою конкуренцією.

Попри можливий позитивний стимулюючий вплив податкових пільг, їх застосування як
винятків із загальних правил, часто справляє негативний підтекст, порушуючи умови
конкуренції і надаючи преференції одним і одночасно збільшуючи податки для інших, чим
деморалізують суспільство. Потрібно враховувати, що пільги збільшують ставки податків і
водночас підвищують витрати на їх адміністрування, тому широка і справедлива база
оподаткування, скасування пільг дозволяє збільшити податкові надходження при відносно
низьких ставках. У цьому ракурсі важливо підкреслити важливість зведення податкових пільг
до мінімуму; витрати на їх адміністрування і суперечливість їх впровадження значно звужують
їх регулятивну функцію. Намагання подолати кризові явища в економіці шляхом лише
радикального зниження податкових ставок не можливо через складність і взаємопов’язаність
економічних процесів і наявність регулювання всередині ЄС. Беручи до уваги відкритість
економіки та свободу переміщення факторів виробництва, проблему
внутрішньонаціонального оподаткування необхідно розглядати в глобальному масштабі.

Лібералізація податкових ставок повинна бути розрахована на довгострокову дію, зокрема
збільшення податкових надходжень до бюджету, незважаючи на їх початкове зменшення.
Зменшення податкового тиску, як правило, відбувається завдяки зниженню податкових ставок
або встановленню диференційованого підходу в їх застосуванні, застосування різноманітних
пільг щодо зниження прибутку, який оподатковується. Унаслідок зменшення ставки податку
прибутки громадян та підприємств зростуть, збільшаться заощадження та інвестиції. Однією
з цілей податкової реформи в різних країнах була відміна широкого кола пільг різним компаніям
і окремим галузям економіки. Альтернативними були підходи щодо високих податків та великої
кількості податкових пільг, або низькі податки та відміна пільг.

Необхідно зазначити про суперечливість впливу зниження податкового тиску на
економічний розвиток. З одного боку, воно стимулює інвестиційні процеси, структурні зміни,
з іншого – впливає на умови конкуренції, відкриває можливості для зловживань та ухилення
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від податків. Практика свідчить, що найбільший ефект від запровадження знижених податкових
ставок досягається протягом перших років, тому необхідна гнучкість у їх застосуванні.

Як стверджує Ю. Ковальчук, „виправданим є використання податкових пільг для
стимулювання приросту капіталу в пріоритетних секторах економіки, використання
енергозберігаючих технологій тощо. Тоді як придбання устаткування, сировини, матеріалів,
іноземної валюти, залучення кредитів, створення нових підприємств, їх структурних підрозділів
і філіалів підприємства повинні здійснювати з метою підвищення ефективності
господарювання, а не залежно від наявності пільг та умов оподаткування”. Часто позитивний
вплив податкових пільг пов’язують з необхідністю залучити іноземне інвестування, але потрібно
пам’ятати, хоча податкові пільги і здатні певною мірою знівелювати їх, можливий негативний
вплив, проте лише в короткостроковій перспективі. У середньо- та довгостроковому періоді
таке викривлення конкуренції призводить до консервації податкової
неконкурентоспроможності.

Зазначене вище дозволяє виділити в системі міжнародних економічних відносин податкову
конкурентоспроможність як здатність податкової системи забезпечувати одночасно
ефективний економічний розвиток і виконання державою своїх функцій, що означає, з одного
боку, наповнення бюджету, а з іншого – стимулювання економічного розвитку.

Автор розглядає дане поняття як здатність податкової системи, в основі якої закладена
достатня, дієва та стабільна нормативна база та скоординована діяльність відповідних інституцій,
забезпечувати гармонійний економічний розвиток країни на довгострокову перспективу.
Критеріями податкової конкурентоспроможності є дотримання сукупності принципів, зокрема
адекватності податкового навантаження, підтримки ринкової конкуренції, справедливого
розподілу доходів, скоординованого врядування, ефективного справляння податків,
адекватного регулювання, інноваційності.

Податкова конкурентоспроможність є складовою міжнародної конкурентоспроможності,
що забезпечує країні при існуючій податковій системі конкурентні переваги на світовому
ринку.

Для покращання параметрів податкової конкурентоспроможності важливе значення
мають наступні важелі: створення системи дієвих податкових стимулів за рахунок зниження
податкового навантаження, податкових кредитів, надання додаткових послуг тощо, розширення
бази оподаткування та зниження адміністративних витрат за рахунок оптимізації управління
податковою системою та впровадження новітніх передових технологій адміністрування
податків, зменшення кількості та кодифікація податків та ін. Критеріями податкової
конкурентоспроможності є дотримання сукупності принципів, зокрема, адекватності
податкового навантаження, підтримки ринкової конкуренції, справедливого розподілу доходів,
скоординованого врядування, ефективного справляння податків, адекватного регулювання,
інноваційності.

Прибуткове оподаткування в основному не розглядається в країнах з розвиненою ринковою
економікою в контексті вагомого фіскального інструменту. Це дає значний простір для маневру
підприємствам і знижує інтерес до ухилення від сплати податків.

Досвід країн четвертої хвилі розширення та країн-кандидатів засвідчив навпаки досить
високу роль прибуткового оподаткування при отриманні податкових надходжень, що провокує
дефіцит власних коштів підприємств для пристосування до нових умов здійснення діяльності.
Дефіцит власних ресурсів країн для здійснення трансформаційних перетворень спонукає до
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його використання, а також залучення іноземного капіталу шляхом надання пільг в
оподаткуванні аж до встановлення на визначений термін податкових канікул, що, як правило,
має успіх лише на перших етапах лібералізації, що в довгостроковій перспективі призводить
до відтоку цих ресурсів внаслідок нестабільності та інших економічних, соціальних, політичних
показників, які зменшили позитивні моменти податкової лібералізації першого періоду та
додали певних труднощів щодо розвитку та наближення податкових систем до умов існування
у відкритій економіці.

Пошук ідеальних економічних та фінансових заходів стимулювання економіки є
надзвичайно актуальним в умовах економічних криз. Багато фінансистів закликають сьогодні
до більш широкого регулювання фінансових ринків і координації національних економічних
систем. Насправді сьогодні можна говорити насамперед про втрату довіри до фінансового
сектору, що, в поєднанні з недовірою до діяльності державних інституцій безпосередньо веде
до зменшення і навіть катастрофічного відтоку інвестицій, і, в свою чергу, негативно
позначається на інноваційній складовій розвитку держави. У результаті таких подій подальший
розвиток країни в умовах високої конкуренції на міжнародному ринку залежить від розвитку
інших країн, пов’язаний із втратою самостійності, спроможності абсорбувати новітні технології
і забезпечувати поступальність і сталий розвиток.

Чітким свідченням цього стала фінансово-економічна криза 2008 р., яка виявила незрілості
розвитку країн і їх тісну взаємозалежність. Очікування, що економіка сама зможе внести свої
корективи і повністю нівелювати умови та наслідки кризи, не виправдали себе. І держави,
залежно від ресурсів і своєї спроможності, змушені були вдаватися до ручного кризового
менеджменту для рятування життєво важливих сфер існування країни, використовуючи наявні
засоби, зокрема інструменти фінансової, валютної політики, зовнішньої торгівлі, політики
доходів та ін. Вплив фінансової політики, зокрема податкової, на економічне життя в різних
країнах значно відрізнявся, як і інструменти, способи та цілі її проведення. Інколи, навіть
використовуючи одні і ті само інструменти, країни мали різні, інколи протилежні наслідки їх
впливу.

У період фінансово-економічної кризи 2008 р. чітко простежувалася боротьба країн за
збереження своєї конкурентоспроможності на світовому ринку, яка й триває донині. З
упевненістю можна констатувати, що країни (зокрема Швеція, Німеччина), які, незважаючи
на скрутну фінансову ситуацію, продовжували рухатися у напрямі інноваційної та
енергозберігаючої політики, застосовували податкові стимули для інвестиційного розвитку і
опинилися у вигідному становищі в даний час. Криза загострила також необхідність ефективно
використовувати податкові інструменти для забезпечення конкурентоспроможності країни.

На сучасному етапі не можна розглядати рівень податкового навантаження відокремлено
від загального рівня добробуту в країні, традицій оподаткування, стабільності законодавчої
бази, рівномірності розподілу податкового тягаря, характеру використання податкових
надходжень.

Так, стабільна законодавча база має найбільш вагоме значення як для забезпечення
міжнародної конкурентоспроможності країни, так і для проведення ефективної податкової
політики. Іншим важливим критерієм є економічна ефективність і прозорість законодавства.
Зважена, стратегічно обумовлена податкова політика є одним із вагомих важелів державного
регулювання, що здатна підвищити рівень життя населення і, водночас, забезпечити стійкий
економічний розвиток країни, який, у свою чергу, веде до завоювання чітких позицій на
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світовому ринку, забезпечення конкурентоспроможності країни. Податки є особливим
інструментом державного управління не лише в економічній, а й в інших сферах життя,
особливо через свою стимулюючу функцію, яка здатна як негативно, так і позитивно впливати
на міжнародну конкурентоспроможність держави.

За даними ВЕФ, у кожній країні проблема податкового регулювання займає досить важливе
місце й оцінюється респондентами як одна з найбільш складних майже у всіх країнах.

Співвідношення таких категорій, як податкова політика (система), конкурентоспроможність,
продуктивність та рівень добробуту населення, можна простежити на простій схемі (див.
рис. 1).

Рис. 1. Взаємозалежність податкової системи, конкурентоспроможності, продуктивності
та рівня добробуту населення (складено авторами)

Отже, на підставі зазначеного вище можна зробити висновок, що податкова система,
зокрема приведення її у відповідність з міжнародними стандартами, виступає вагомим
чинником забезпечення конкурентоспроможності країни. Вона виступає як
системоформуючий фактор не лише економічного, а й соціального, культурного розвитку,
адже за рахунок використання стимулюючої та регулятивної функції податків сприяє
ефективному та справедливому перерозподілу ВВП, що створює додаткові можливості для
подальшого економічного зростання, для побудови „кліматично дружньої”, клієнто-, соціально
та інноваційно орієнтованої та відповідальної економіки, стимулює притік інвестицій, підвищує
зайнятість і разом з тим добробут у країні та здійснює сприятливий вплив на суспільний
розвиток, тобто сприяє підвищенню міжнародної конкурентоспроможності країни.

Податкові пільги можуть виступати як інструмент у руках політики, збалансовуючи
пріоритети соціально-економічного розвитку та політики на основі принципів оподаткування
та зміни кон’юнктури.

Податкова система виступає також знаряддям економічних і соціальних реформ, за
допомогою якого досягається здатність конкурувати на міжнародному ринку, проте її вплив
на економічні процеси, хоча і розглядається як системоформуючий для забезпечення
міжнародної конкурентоспроможності, буде неповним без урахування сукупності інших
факторів, зокрема політико-правових, соціальних, культурних, фінансово-економічних,
сукупний вплив яких сприяє інтеграції країни у світовий ринок і визначає її місце в ньому.

Глобалізаційні процеси призводять до тісної політичної взаємодії між окремими країнами
та регіонами, а також до поглиблення міжнародних господарських зв’язків, де податкова система
визначає правила взаємодії і є засобом вирішення суперечливих ситуацій. Крім того,
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виступаючи регулятором протидії негативним явищам та стимулятором пріоритетних напрямів
розвитку, податкова система повинна бути спрямована також на реалізацію її структуротвірної
функції, зокрема гармонізації податкової політики в рамках ЄС для створення рівних
можливостей розвитку і уникнення шкідливої податкової конкуренції в процесі забезпечення
міжнародної конкурентоспроможності.

У зв’язку з цим потребують подальшого дослідження теоретико-методологічні засади
впливу гармонізації податкової системи на міжнародну конкурентоспроможність. Донині
існує певна термінологічна невизначеність, методологічна неузгодженість авторських позицій,
методично-інструментальна нерозробленість вимірювання конкурентоспроможності, впливу
економічної політики держави, зокрема через податкову систему на визначення місця країни
в системі міжнародних відносин.
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СПЕЦИФІКА ФУНКЦІЙ ПОДАТКІВ У ГАЛУЗІ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ СФЕРИ

МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
У статті розкрито сутність і функції податків у сфері матеріального виробництва,

як ще недостатньо реалізованого інструменту державного регулювання економіки.
Обґрунтовано прикладне вдосконалення механізму оподаткування в галузі
електроенергетики національної економіки України.

In the article the essence and functions of taxes are considered in the sphere of material
production, as not yet enough realized instrument of the state adjusting of economy. The applied
value of perfection of mechanism of taxation in industry of energy of national economy of Ukraine
is proved.

Ключові слова: енергія, електроенергетика, об’єднана енергетична система України,
податкова політика.

Сучасний економічний розвиток України залежить від обсягів зростання ВВП, що
визначається станом ефективного функціонування галузей економіки. Галузі економіки, в
яких створюються матеріальні продукти, виконують роботи чи надають послуги матеріального
характеру, формують сферу матеріального виробництва. На сьогодні галузь електроенергетики
– одна із основних бюджетоутворючих складових економіки держави, що стратегічно важливо
для України.

Історично так склалося, що роль держави в економіці безпосередньо залежить від рівня
розуміння та застосування принципів проведення економічної політики з метою підтримання
макроекономічної рівноваги. Однією з найважливіших складових проведення економічної
політики є використання державою податків. Фіскальна політика сучасності – основна ланка
економічної політики, в межах якої формується податкова політика в сфері електроенергетики.

Донині податки електроенергетичної сфери залишаються недостатньо реалізованим
інструментом державного регулювання з стратегічного сектору економіки.

З метою швидкого подолання соціально-економічних проблем у економіці України одним
із основних засобів стають податки. Деякі фахівці і науковці надають податкам статусу панацеї
від усіх негараздів, через надання їм стимулюючої ролі, що не може не привернути уваги до
вивчення природи податків та їх функцій.

Становлення оподаткування в сфері матеріального виробництва як цілісної системи –
результат тривалої еволюції від розрізнених, невпорядкованих форм до забезпечення їх
узгодженості, сумісності, відповідності одна одній і податковій системі в цілому.
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Вивчення сутності податкової політики в галузі електроенергетики перебуває на сьогодні
на початковій стадії. Спеціальних досліджень з цієї теми не здійснено. Проте є дослідження,
що висвітлюють у цілому розвиток економіки з урахуванням даної галузі. Авторами робіт є
вчені Н. Байков [1], Г. Безмельніцина, В. Варнавський [2], А. Волков [3], А. Єршов [4] та інші.

Особливу зацікавленість викликає стаття В. Варнавського [2] „Реформування світової
енергетики”, опублікована в московському журналі,,Світова економіка і міжнародні відносини”
у 2003 році. Автор зазначає, що головним у реформуванні електроенергетики в сучасних
умовах є перетворення в механізмі функціонування і формування нового середовища, яке
засновано на партнерських відносинах держави з приватним бізнесом. У даному положенні
В. Варнавського підкреслюється власна позиція автора щодо реформування дуже важливої
галузі світової економіки. При цьому визначаються принципові підходи до розвитку енергетики
в Великобританії, США, Новій Зеландії, Норвегії, Швеції, у країнах світу, що розвиваються.

Ряд вітчизняних науковців, таких як: В. В. Буряковський, С. В. Каламбет, А. М. Жеребних,
О. А. Данілов та ін., досліджують питання державного регулювання з застосуванням податкової
політики, в тому числі і у сфері матеріального виробництва.

В умовах України головною метою політики у сфері оподаткування виступає фіскальна
функція, за допомогою якої реалізується головне призначення податків – формування і
мобілізація Державного бюджету країни – основи фінансових ресурсів держави. Решта функцій
оподатковування є похідними.

У зв’язку з цим доцільно розглянути значення електроенергетичного комплексу в
забезпеченні країни фінансовими ресурсами. На сьогодні податки розглядаються переважно
як основне джерело наповнення бюджету. Наслідком цього є надобтяжливість, нерівномірність
і несправедливість розподілу податкового навантаження. Так, згідно з нормативно-правовими
документами, запроваджуються середньогалузеві рівні податкової віддачі податків, які є
плановими показниками ДПА України щодо податкового навантаження за галузями, при
чому по підприємствах електроенергетики коефіцієнт податкового навантаження поступається
лише видобувній промисловості*. Щодо інших функцій, то серед них виділяють соціальну,
розподільну [5], регулятивну, контролюючу, заохочувальну (стимулюючу), інтегруючу [6]
функції. У галузі електроенергетики, стимулююча функція, на нашу думку, взагалі відсутня.
Стимулююча функція спрямована на підтримку розвитку паливно-енергетичного комплексу,
реалізується через систему пільг і звільнень. На сьогодні система наданих пільг у паливно-
енергетичному комплексі досить об’ємна та потребує окремого вивчення. Необхідно
зазначити, що при проведенні поверхневого аналізу, механізм надання пільг у галузі
електроенергетики є досить різким, про що свідчить монополізація державного сектору
економіки України. Лібералізація цін і сутність пільгового оподаткування, в тому числі ПДВ,
призводить до зростання цін на паливно-енергетичні ресурси промисловості.

Водночас при наданні пільг у галузі електроенергетики держава здійснює субсидіювання
інших сфер за рахунок паливно-енергетичного комплексу, надаючи субсидії, субвенції, дотації
тощо щодо сплати за спожиту енергію.

*
Наказ ДПАУ від 04.07.2008 р. № 444 „Щодо забезпечення бюджетних призначень липня 2008 р.”,

згідно з яким підвідомчим підрозділам потрібно забезпечити за підсумками декларування податку на
прибуток за II квартал 2008 року середньогалузевий рівень податкової віддачі не нижче, ніж визначено
у додатку 8 зазначеного Наказу.
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Так, враховуючи державне субсидіювання за рахунок паливно-енергетичного комплексу,
постає питання щодо стимулювання розвитку електроенергетики чи дестимулювання
приватного сектору електроенергетики.

Сутність дестимулюючої підфункції полягає у встановленні значного податкового тягаря
та перешкод для розвитку паливно-енергетичного комплексу України, йдеться зокрема, про
перерахування коштів до державного бюджету на цілі, передбачені відносно розвитку,
оновлення та переоснащення основних засобів щодо виробництва та транспортування
електроенергії. Відомо, що головною проблемою електроенергетичної галузі є майже повний
фізичний знос виробничих фондів. Більше 92 % енергоблоків відпрацювали свій розрахунковий
ресурс у розподільних електромережах, тому необхідно здійснити реконструкцію та замінити
близько 20 %. Водночас перерахування коштів згідно з встановленим податковим
законодавством підприємствами паливно-енергетичного комплексу здійснюється, а от
відрахування на зазначені цілі з держаного бюджету практично не проводяться.

Стосовно стимулюючої функції податків повністю погоджуємося з С. Терьохіним, який
заперечує стимулюючу здатність податків. Так, він вказує:,,Будь-який податок є інструментом
обмеження свободи його платника, тому говорити про стимулюючу роль оподаткування є
безпідставно. Йтися може лише про прийняття політичного рішення про менший ступінь
фіскального пригнічення окремої сфери діяльності або форми споживання стосовно інших
сфер або форм” [7].

Сутність розподільної функції податків полягає в перерозподілі суспільних доходів між
різними категоріями населення. Як зазначає професор Л. Ходов, за допомогою
оподатковування досягається,,підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення
між доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності між ними”. Тобто
держава в особі головного розпорядника фінансових ресурсів здійснює перерозподіл
грошових засобів на користь більш слабких і незахищених платників за рахунок покладання
податкового тягаря на більш сильні категорії. Зміст розподільної функції податків та
оподаткування можна розглянути з двох сторін: з позиції витрачання коштів, отриманих від
оподаткування, на соціальні потреби; з позиції регулювання соціальних процесів через
податки [8].

У паливно-енергетичному секторі державою надається підтримка у вигляді надання
державних коштів: отриманих за допомогою надання пільг з певних видів податків і
міжнародних кредитів. Необхідно зазначити, що лише у тепловій електроенергетиці одинадцять
із чотирнадцяти потужних теплових електростанцій входять до складу енергогенеруючих
компаній з державною часткою акцій, що становить понад 70 %, решта, а саме три
електростанції, належать приватній компанії. Враховуючи це, необхідно зазначити, що
нормативно-правовими актами врегульовано надання бюджетних коштів, у тому числі на
розвиток енергетики суто державним підприємствам, хоча потребує цього вся
електроенергетична галузь.

Керуючись наведеним, необхідно зазначити, що з позиції держави зміст розподільної
функції стосовно соціальних верств населення здійснюється шляхом субсидування соціальної
сфери за рахунок галузей паливно-енергетичного комплексу та електроенергетики в цілому.

Шведський економіст К. Еклунд значення розподільної функції податків трактував: „Велика
частина державного виробництва і послуг фінансується від зібраних податків і потім
розподіляється більш-менш безкоштовно серед громадян. Це стосується освіти, медичного
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обслуговування, виховання дітей і ряду інших напрямів. Ціль – зробити розподіл життєво
важливих засобів більш рівномірним”.

Але в підсумку відбувається вилучення частини доходу одних і передача цього доходу
іншим. У соціально-орієнтованих країнах (Швейцарія, Норвегія, Швеція) визнається, що
податки являють собою плату високоприбуткової частини суб’єктів оподаткування менш
дохідній за соціальну стабільність. На сьогодні галузь паливно-енергетичного комплексу не
можна назвати високоприбутковою, важко назвати навіть прибутковою, адже більшість
підприємств на базі фінансової звітності декларують збитки, що не призводить до відсутності
плати податків.

Ряд вітчизняних науковців (В. В. Буряковський, С. В. Каламбет, А. М. Жеребних,
О. А. Данілов та ін.) розглядають стимулюючу дію оподаткування як підвид (підфункцію)
регулятивної функції [9]. На думку деяких вітчизняних економістів, податкам властива руйнівна
функція [10], що вже вважаємо перебільшенням. Загальновизнані класичні функції – фіскальна
та регулятивна.

Економічна природа податку в сфері матеріального виробництва полягає у визначенні
впливу на окремі суб’єкти оподаткування і на економіку в цілому. На території України в
галузі електроенергетики, порівняно з Європою, практично не діє регулятивна функція
податкової системи: у наших сусідів діє декілька рівнів ставок ПДВ, диференціюються ставки
оподаткування, використовуються інвестиційні знижки і податковий кредит.

Метою даного дослідження є розробка науково-методичних основ і практичних
рекомендацій щодо вдосконалення механізму оподаткування однієї з базових галузей
національної економіки, ефективне функціонування якої – необхідна умова структурних
перетворень економіки.

На сьогодні електроенергетична, вугільна та нафтогазова галузі виконують роль основних
бюджетоутворюючих галузей економіки України. Питома вага податків підприємств цих
галузей у формуванні дохідної частини державного бюджету протягом останніх років
тримається на рівні 18–19 відсотків, при тому що питома вага товарної продукції цих галузей
у внутрішній валовий продукт становить 15 %.

Електростанціями, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, в 2008 році
вироблено 183 538,1 млн кВт’”г, що на 3 362,2 млн кВт’”г, або на 1,8 % менше ніж показник
минулого року. У 2009 році електростанціями, що належать до сфери управління
Мінпаливенерго, вироблено 165 770,3 млн кВт’”г, що на 17 755,1 млн кВт’”г, або на 9,7 %
менше, ніж показник 2008 року. Структура обсягів виробництва наведена в таблиці 1.

Таблиця 1
Обсяги виробництва електроенергії протягом 2007–2009 рр. млн кВтг

Джерело: За даними Мінпаливенерго.

2007 р. 2008 р. 2009 р.

Електростанції млн
кВтг % млн

кВтг % млн
кВтг %

Атомні електростанції 92 542,4 47,4 89 841,2 46,9 82 923,5 48
Теплові електростанції та
теплоелектроцентралі

84 253,9 43,2 82 347,3 43 71 068,1 41,1

Гідроелектростанції та
гідроакумулюючі станції

10 098,3 5,2 11 332,6 5,9 11 776,9 6,8

Блок-станції комунальних
теплових електростанцій

8 226,3 4,2 8 150,7 4,2 7 137,1 4,1
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Рівень розрахунків з платежів до бюджету станом на 01.01.2010 р. за січень-грудень 2009
року підприємствами, які належать до сфери управління Мінпаливенерго України,
перераховано до консолідованого бюджету 48 409,4 млн грн, або 105,7 % від суми нарахувань,
у тому числі до державного бюджету – 47 369,4 млн грн або 106,0 %. Зокрема, рівень оплати
підприємствами енергетики становив 109,9 % від суми нарахованих бюджетних платежів, що
на 6,4 % вище за минулорічний рівень оплати 2008 року. За січень–грудень 2008 року
підприємствами, які належать до сфери управління Мінпаливенерго України, перераховано
до консолідованого бюджету 31 949,9 млн грн, або 103,6 % від суми нарахувань, у тому числі
до державного бюджету – 30 637,5 млн грн або 103,9 %, рівень оплати підприємствами
енергетики становив 103,5 % від суми нарахованих бюджетних платежів, що на 1,2 % вище за
рівень оплати 2007 року. Структура надходжень за період 2007–2009 рр. наведена в таблиці 2.

Таблиця 2
Стан розрахунків з бюджетами всіх рівнів підприємствами енергетики за 12 місяців

2007–2009 рр., млн грн

Джерело: За даними Мінпаливенерго.

Проведений порівняльний аналіз свідчить про те, що рівень розрахунків з бюджетими усіх
рівнів підприємствами, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України, протягом
2007–2009 рр. відносно збільшується, хоча обсяги виробництва електроенергії протягом даного
періоду суттєво знижуються.

Обмеженість регулятивного впливу системи оподаткування на економіку країни в цілому
та недостатність стимулюючих механізмів у галузі електроенергетики є предметом багатьох
критичних зауважень стосовно існуючої податкової політики.

За умови активного втручання держави у внутрішні економічні процеси вступають у дію
такі засоби, як надання податкових пільг підприємствам електроенергетики. Використовуючи
наявні в неї владні важелі, держава змінює співвідношення економічних ресурсів у цілих
галузях промисловості, тим самим впливаючи на економічний потенціал країни.

Досвід зарубіжних країн показує, що проблема рівня податкового тиску на підприємства
енергетики сфери матеріального виробництва в Україні криється не у високих податкових
ставках, а в наданні різних пільг, звільнень від оподаткування. Пов’язане з цим додаткове
податкове навантаження механічно перекладається на законослухняних платників податків. У
результаті відбувається нерівномірний розподіл податкового тягаря серед економічних агентів.

На підставі наведеного вище та враховуючи особливості податкової та бюджетної систем
України, реформування структури однієї з базових галузей економіки країни доцільно
здійснювати за допомогою засобів економічного стимулювання (заохочення інновацій,
наукових розробок, інвестицій у виробництво, розміщення державного замовлення тощо).
Проте на даному етапі економічного розвитку електроенергетика є не досить прибутковим та
ефективними бізнесом, що свідчить про використання неефективних форм управління

Роки
Сплачено

підприємствами
енергетики млн грн

Сплачено всього
підприємствами паливно-

ергетичного комплексу млн
грн

Відношення
у %

2007 6 509,2 20 752,2 31,3
2008 6 834,1 31 949,9 21,4
2009 6 805,5 48 409,4 14,1
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ринковою економікою, в тому числі й податкової політики. Податки є основним джерелом
доходів держави і виступають важливим економічним інструментом у регулюванні діяльності
підприємств сфери матеріального виробництва, можуть забезпечувати соціальні гарантій,
стимулювати або дестимулювати ділову активність.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розглянуто науково-методичні основи планування витрат на підприємстві.

Висвітлено механізм розрахунку планових показників та запропоновано напрями зниження
витрат на виробництво продукції з метою забезпечення ефективного розвитку
підприємства.

The article deals with scientific and methodological foundations of planning costs for
enterprises. The mechanism of calculating targets and suggests ways to reduce costs of production
to ensure the effective development of the enterprise.

Ключові слова: планування витрат підприємства, видова класифікація витрат,
собівартість продукції, кошторис витрат.

З розвитком конкуренції та зниженням норми прибутку перспективи ефективного
функціонування будь-якого підприємства значною мірою залежать від планування його витрат.
Уміння планомірно і раціонально скорочувати витрати в періоди погіршення кон’юнктури
ринку значно підвищує шанси підприємства на виживання, тоді як за сприятливих економічних
умов важливим стає завдання оптимального розподілу ресурсів між поточною та
інвестиційною діяльністю.

Необхідно відзначити, що дослідження витрат на виробництво продукції та інших витрат
підприємства достатньо широко висвітлено у науковій та економічній літературі. Особливо
значимими є праці Цал-Цалка Ю. С., М. Г. Чумаченько, З. В. Гуцайлюка, Б. І. Валуєва,
Є. І. Бойко та ін. Значний внесок у розробку методичних основ планування витрат підприємства
зробили Швайка Л. А., Тарасюк Г. М., Шваб Л. І., Іванова І. І., Бєлов М. А., Євдокимова Н. М.,
Москалюк В. Є. та ін. Однак сучасні умови господарювання сприяють поглибленню знань
стосовно науково-методичних основ планування витрат на підприємстві.

Саме тому метою даної статті є дослідження теоретичних і методичних основ планування
витрат на підприємстві в умовах ринкової економіки.
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В умовах ринкових відносин однією із важливих частин господарської практики будь-
якого підприємства є планування витрат. У теорії і практиці планування витрат підприємство
передбачає виконання наступних завдань:

– складання класифікації витрат;
– визначення норм витрат ресурсів, виходячи з запланованого обсягу випуску продукції

і необхідності підтримки оптимального режиму роботи технологічного устаткування;
– розрахунок вартості витрат на основі даних про планові витрати ресурсів і існуючих цін

на відповідні види ресурсів;
– визначення умов, за яких можлива і доцільна економія ресурсів або допустима

перевитрата ресурсів порівняно з нормами;
– складання програми ресурсозберігання;
– складання плану-кошторису [6, с. 141].
Отже, першим кроком у плануванні витрат підприємства є визначення їх видової

класифікації, що передбачає розподіл витрат на групи за тією чи іншою ознакою однорідності
та сприяє полегшенню самого процесу планування. Так, витрати за місцем виникнення на
підприємстві (рис. 1) групуються з метою правильного формування собівартості окремих
видів продукції, підвищення відповідальності підрозділів за правильне витрачання коштів на
виробництво; групування за об’єктами господарської діяльності здійснюється з метою
визначення фактичної собівартості як окремих видів продукції, так і всієї товарної продукції,
встановлення відпускних цін, аналізу рентабельності та зниження собівартості окремих видів
продукції тощо.

Наступним кроком у плануванні витрат є аналіз витрат підприємства за минулий період.
Його основною метою є оцінка фактичної величини витрат порівняно з плановою за звітний
період, виявлення резервів економії витрат і зниження собівартості, визначення заходів для
використання цих резервів. Об’єктами такого аналізу, як правило, виступають: повна
собівартість продукції та окремі елементи витрат; витрати на 1 грн виготовленої продукції;
собівартість окремих виробів; окремі статті витрат. У процесі аналізу здійснюється: оцінка
величини сукупних витрат за звітний період, визначення темпів її зміни порівняно з плановими
показниками та попереднім роком; оцінка структури витрат, питомої ваги кожної із статей, а
також темп зміни цих показників відносно планових даних і попереднього року; порівняння
фактичної та планової величини собівартості основних видів продукції, темп зміни та причини
таких змін; дослідження величини постійних і змінних витрат, їх структури; оцінка витрат
окремих підрозділів; визначення частки невиробничих витрат у загальному обсягу витрат
підприємства; дослідження обґрунтованості вибору методу розподілу загальновиробничих
та загальногосподарських витрат.

Важливе місце у плануванні витрат підприємства займає розробка плану собівартості
продукції.

Зазначимо, що у науковій та економічній літературі собівартість розглядається як грошовий
вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції [5, с. 129]. Основна мета її
планування – оптимізація поточних витрат підприємства, що забезпечує необхідні темпи
зростання прибутку і рентабельності на основі раціонального використання грошових,
трудових і матеріальних ресурсів.
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*Примітка: розроблено на основі матеріалів [5; 7; 9; 10]

Рис. 1. Класифікація витрат підприємства для потреб планування
Необхідно підкреслити, що у практиці планування витрат підприємства використовують

різні методи, які узагальнено представлені на рис. 2. Разом з тим на практиці усі методи
застосовуються в комплексі, оскільки це дозволяє вирішувати ряд взаємозалежних завдань
планування собівартості та робити процес планування наскрізним.

– сировина та матеріали;
– паливо та енергія на технологічні цілі;
– основна заробітна плата робітників;
– додаткова заробітна плата;
– відрахування на соціальне страхування;
– витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
– загальновиробничі витрати;
– інші виробничі витрати.

За калькуляційними
статтями

5

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

3агальні витрати – затрати на весь обсяг продукції за певний період.
Витрати  на  одиницю  продукції – визначаються  як  середні  за  певний
період,   якщо  продукція виробляється постійно або серіями. В одиничному
виробництві затрати на виріб формуються як індивідуальні.

1
З метою управління

виділяють

Дегресивні витрати – їх ріст
відстає від збільшення
обсягів виробництва (затрати
на експлуатацію машин і
обладнання).

Прогресивні зростають швидше від
обсягів виробництва, вони виникають
тоді, коли збільшення обсягів виробниц-
тва вимагає більших витрат на одиницю
продукції (затрати на відрядно-
прогресивну оплату праці).

Умовно-постійні витрати –
несуттєво змінюються при зміні
обсягів виробництва;

Змінні витрати – змінюються
при зміні обсягів виробництва.

Постійні витрати – їх загальна
величина не залежить від кількості
виготовлюваної продукції, стрибкого-
дібно можуть змінюватись при
суттєвих чи організаційних змінах у
виробничому процесі.

Непропорційні – не мають
прямої пропорційної залежності.

Пропорційні – змінюються прямо
пропорційно обсягу виробництва

За взаємозв’язком з
обсягом випуску

продукції

2

Елементні – однорідні за складом, мають єдиний економічний зміст і
кваліфікуються як первинні, (матеріальні витрати, на оплату праці та ін.);
Комплексні витрати – охоплюють декілька елементів витрат, їх групують за
економічним значенням при калькулюванні і організації внутрівиробничого
процесу (адміністративні витрати)

За ступенем
однорідності

3

Прямі витрати – безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і можуть
вираховуватись прямо на одиницю продукції;
Непрямі  витрати – відносять на одиницю продукції шляхом розподілу
пропорційно базі.

За способом
перенесення на

собівартість одиниці
продукції

4

– витрати продукції, робіт та послуг;
– витрати господарських процесів, деталей та замовлень.

За об'єктами
господарської діяльності

6

витрати основного, допоміжного та обслуговуючого виробництва.За характером виробництва
7

витрати по підприємству, по структурних підрозділах; по цехах; по дільницях;
по центрах витрат; по центрах відповідальності.

За місцем виникнення
на підприємстві

8
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*Примітка: розроблено на основі матеріалів [5; 7; 9; 10]

Планування витрат на підприємстві здійснюється у такій послідовності:
1) складання кошторисів витрат і калькуляції собівартості продукції та послуг допоміжних

цехів;
2) складання балансу розподілу продукції і послуг допоміжного виробництва за

калькуляційними напрямами і за внутрішньозаводськими підрозділами-споживачами;
3) складання кошторисів витрат на утримання та експлуатацію устаткування,

загальновиробничих та інших виробничих витрат по цехах основного виробництва з наступним
узагальненням їх по підприємству;

4) калькуляція виробничої собівартості одиниці продукції за видами, розрахунок
виробничої собівартості усієї товарної продукції і продукції, що реалізується;

5) складання зведеного кошторису витрат на виробництво з розрахунками до нього [7, с.
357].

У свою чергу, складання планових кошторисів витрат здійснюється за допомогою
групування витрат за економічними елементами (табл. 1).
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й Визначається величина витрат на виробництво одиниці продукції, робіт, послуг.
Планові калькуляції використовуються для планування собівартості всього обсягу
продукції, розробки планових кошторисів витрат, визначення загальної суми витрат
підприємства

Витрати на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг)
розраховуються на основі норм і нормативів. Цей метод застосовується на тих
виробництвах, де виробничі операції постійно повторюються інакше норми
визначити буде неможливо. Нормативи витрат встановлюються або за фактичними
даними минулих років, або на основі технічного аналізу. Останній метод більш
ефективний, так як знижує небезпеку перенесення в планові нормативи помилок та
прорахунків минулих років.

Визначається собівартість за допомогою кошторису витрат, який може
складатися як на окремі комплексні статті витрат, так і на весь обсяг продукції;
дозволяє пов’язати окремі розділи тактичного плану між собою та узгодити їх з
планами окремих підрозділів. На основі кошторисів витрат визначається загальна
сума витрат на виробництво продукції та її реалізацію

Собівартість продукції визначається з урахуванням впливу техніко-
економічних чинників на витрати підприємства в плановому році порівняно
з попереднім

– підвищення технічного рівня виробництва;
– поліпшення організації виробництва і праці;
– зміна структурного обсягу виготовленої продукції;
– підвищення ефективності використання ресурсів підприємства;
– використання матеріальних ресурсів з кращими властивостями;
– галузеві та інші чинники

Такими
чинниками

можуть бути:
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Таблиця 1
Види витрат за економічними елементами (кошторис витрат на виробництво)

Основою складання планової (нормативної) калькуляції (табл. 2) є: технічно обґрунтовані
норми витрат матеріалів і трудових витрат; стандарти та технічні умови, встановлені для цієї
продукції. Зазначені вище норми визначаються на основі очікуваних на початок планового
періоду нормативів з урахуванням економічної ефективності розроблених заходів для
подальшого удосконалення виробництва.

№ Види витрат Характеристика витрат
1. Матеріальні

витрати
Сировина й основні матеріали; комплектуючі вироби; куплені

напівфабрикати; виробничі послуги сторонніх підприємств і
організацій, необхідні для виготовлення продукції; допоміжні
матеріали, які використовуються в технологічному процесі або
потрібні для його обслуговування, на господарські та управлінські
потреби; паливо та енергію зі сторони; витрати на власне виробництво
енергії включаються в кошторис за окремими елементами; пошук і
використання природної сировини.

Вони обчислюються на підставі норм їх витрачання та цін з
урахуванням транспортно-заготівельних витрат, які не є складовими
інших елементів кошторису (плата за користування, вантажно-
розвантажувальні роботи, комісійні заготівельним організаціям та ін.).
Із вартості матеріалів віднімають вартість відходів за ціною
використання чи продажу

2. Заробітна плата Включає всі форми оплати праці штатного й позаштатного
виробничого персоналу підприємства, тобто персоналу, що зайнятий
виробництвом продукції, обслуговуванням виробничого процесу та
управління. Обчислення здійснюються відповідно до форм і систем
оплати праці.

Не включаються в собівартість виплати працівникам, що
фінансуються із прибутку або з інших джерел спеціального
призначення

3. Відрахування
на соціальні

потреби

Містять відрахування на соціальне страхування, у Пенсійний
фонд тощо. Величина відрахування обчислюється за встановленими
нормами від основної і додаткової заробітної плати основних
робітників основного виробництва

4. Амортизаційні
відрахування

Амортизаційні відрахування здійснюються податковим методом
відповідно до встановлених норм по кожній групі основних фондів
окремо (згідно з діючим законодавством зараз діє чотири групи
основних фондів) від їх балансової вартості.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється за рівномірно-
лінійним методом, виходячи з терміну функціонування цих активів у
межах до 10 років

5. Інші витрати Включаються ті з них, які за змістом не можна віднести до щойно
перерахованих. До них належить широке коло витрат різного
призначення, а саме: оплата послуг зв’язку, обчислювальних центрів,
охорони, витрати на відрядження, страхування майна, винагорода за
винаходи й раціоналізаторські пропозиції, оплата робіт із сертифікації
продукції, витрати на гарантійний ремонт, орендна плата за окремі
об’єкти основних фондів та ін.
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Таблиця 2
Обчислення собівартості виробів на основі складання калькуляції

Механізм складання кошторисів непрямих (комплексних) витрат здійснюється так:
1. Витрати на утримання, експлуатацію обладнання і транспортних засобів, зокрема: витрати

на електроенергію, пальне, мастильні матеріали для машин і устаткування; витрати для
придбання технологічного інструменту, запасних частин для устаткування; витрати на ремонт
і технологічне обслуговування; амортизаційні відрахування на обладнання і транспортні засоби;
витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу.

Процент витрат на утримання та експлуатацію обладнання (% ВУЕО) визначається за
формулою:

%100
/

%
пФз

ВУЕО
ВУЕО  ,

де SВУЕО – загальна сума витрат на утримання, експлуатацію обладнання і транспортних
засобів, грн;

ФЗ/П – фонд основної заробітної плати основних робітників, грн.
Для обґрунтованого віднесення витрат на утримання, експлуатацію обладнання і

транспортних засобів на собівартість тих чи інших виробів ці витрати, крім віднесення
пропорційно основній заробітній платі основних робітників, можуть також розподілятися
між окремими виробами пропорційно кількості машино-годин роботи обладнання. Ці витрати
обчислюються методом кошторисних (нормативних) ставок, виходячи з планової величини
цих витрат на 1 год. роботи обладнання, зайнятого на виготовленні виробів, і кількості годин
його роботи для виробництва одиниці виробів за встановленою технологією.

№ Назва статті калькуляції Методика розрахунку
1. Сировина і матеріали за вираху-

ванням зворотних відходів
Здійснюється методом прямого розрахунку
відповідно до норми витрат матеріалів

2. Куплені напівфабрикати Здійснюється методом прямого розрахунку
3. Основна заробітна плата Здійснюється методом прямого розрахунку з

урахуванням форм оплати праці, кваліфікації
основних робітників та умов виробництва

4. Додаткова заробітна плата По відповідному відсотку від основної заробітної
плати основних робітників % * 3 рядок

5. Відрахування на соціальні
потреби

По відповідному відсотку від основної та
додаткової заробітної плати основних робітників
% * 3 + 4 рядки

6. Витрати на утримання,
експлуатацію обладнання і
транспортних засобів (ВУЕО)

% * 3 рядок

7. Цехові витрати (ЦВ) % * 3 рядок
8. Цехова собівартість 1+2+3+4+5+6+7
9. Загальногосподарські витрати

(ЗГ) % * 3 рядок

10. Виробнича собівартість 8+9 рядок
11. Позавиробничі витрати (ПВ) % *10 рядок
12. Повна собівартість 10 + 11 рядок
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2. Цехові витрати, зокрема: витрати на утримання та ремонт споруд цехів; амортизація
споруд, цехів; заробітна плата керівництва та інженерно-технічного персоналу; заробітна
плата обслуговуючого персоналу, службовців; витрати на охорону праці, дослідні роботи,
раціоналізаторські пропозиції.

Процент цехових витрат (% ЦВ) визначають за формулою:

%100*
/

%
пФз

ЦВ
ЦВ  ,

де S ЦВ – загальна сума цехових витрат, грн.
3. Загальногосподарські витрати, зокрема: витрати на утримання і поточний ремонт

будівель заводоуправління; утримання апарату заводоуправління; витрати на відрядження,
телефоні розмови, канцелярські потреби; амортизація споруд.

Процент загальногосподарських витрат (% ЗГ) визначається за формулою:

%100*
/

%
пФз

ЗГ
ЗГ  ,

де S ЗГ – сума загальногосподарських витрат, грн.
4. Позавиробничі витрати. Необхідно зауважити, що деякі з цих витрат можуть бути

прямими і їх можна обчислити безпосередньо, як окремі вироби (витрати на тару, пакування,
транспортування), а деякі – непрямими (затрати на аналіз і дослідження ринку; комісійні
витрати збутовим організаціям; проведення ярмарків). Такі витрати розподіляються між
виробами пропорційно до виробничої собівартості.

Процент позавиробничих витрат (% ПВ) визначається за формулою:

%100*
/

%
виробВС
ПВ

ПВ  ,

де S ПВ – загальна сума позавиробничих витрат, грн;
С/В вироб – виробнича собівартість виробу, грн.
Важливим завданням є також планування зниження собівартості товарної продукції, що

здійснюють шляхом зниження витрат на 1 грн, товарної продукції. Необхідно зазначити, що
зниження собівартості продукції відбувається під впливом різних факторів, які можуть бути
об’єднані у такі основні групи:

1) зниження собівартості продукції за рахунок змін обсягу виробництва і постійних витрат;
2) зміни собівартості продукції за рахунок економії матеріалів і зниження цін на них;
3) зниження собівартості продукції за рахунок зростання продуктивності праці, що

перевищує зростання заробітної плати.
Отже, кожне підприємство прагне до розвитку, а тому перебуває у постійному пошуку

економічно обґрунтованих оптимальних рішень. У зв’язку з цим правильне планування витрат
на підприємстві відіграє важливу роль, оскільки спрямоване на постійний пошук і виявлення
резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування, облік та аналіз витрат за їх
видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення
ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
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ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО
ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто порядок відображення в обліку витрат діяльності малого
підприємства з використанням різних варіантів планів рахунків бухгалтерського обліку.

In the article the order of reflection is examined in the account of charges of activity of small
enterprise with the use of different variants of cards of accounts of record-keeping.

Ключові слова: витрати, мале підприємство, варіанти обліку витрат.

Отримання економічної вигоди у діяльності кожного підприємства неможливо без
здійснення витрат, що супроводжують процес виробництва, товарообороту, управління та
обслуговування підприємства. Тому питання обліку витрат для кожного підприємства, кожної
галузі економічної діяльності завжди буде актуальним, оскільки правильно організований
облік витрат сприяє ефективному їх управлінню. Це стосується і підприємств малого бізнесу,
де, враховуючи невеликі обороти діяльності та незначну чисельність працівників, можна
спростити ведення їх обліку.

Питання обліку діяльності підприємств малого бізнесу є предметом постійної уваги вчених-
економістів і практиків, серед яких Городянська Л., Матвіїв М., Михайлов М., Мякота В.,
Новодворський В., Полятикіна Л., Сабанін Р., Славкова О., Хомин П. Я. Враховуючи ґрунтовні
теоретичні та практичні розробки цих питань, вважаємо доцільно розглядати відображення в
обліку витрат діяльності малого підприємства за різними варіантами з наданням рекомендацій
щодо їх застосування.

Метою даної статті є дослідження різних варіантів відображення в обліку витрат діяльності
малого підприємства та надання практичних рекомендацій щодо їх застосування.

У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій [8] для обліку витрат призначено рахунки класу 8 „Витрати
за елементами” та класу 9 „Витрати діяльності”.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [2] облік витрат з
використанням рахунків класу 9 „Витрати діяльності” ведеться всіма підприємствами, крім
суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована
на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 „Витрати
за елементами”.

© Тесленко Т. І., 2010
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Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної
діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат використовуючи тільки рахунки класу
8 „Витрати за елементами”. або в порядку, який визначено в попередньому абзаці.

Отже, малі підприємства можуть вести облік витрат за одним з наступних варіантів:
– з використанням лише рахунків класу 8 „Витрати за елементами”;
– з використанням лише рахунків класу 9 „Витрати діяльності”;
– з одночасним використанням рахунків класу 8 „Витрати за елементами” та класу 9

„Витрати діяльності”.
Враховуючи невеликі обсяги діяльності та незначну чисельність працівників малих

підприємств найбільш доцільною класифікацією витрат є їх групування за елементами, облік
яких ведеться на рахунках класу 8 „Витрати за елементами”. Тому далі розглянемо саме цей
порядок відображення в обліку витрат малого підприємства.

Рахунки класу 8 „Витрати за елементами” є умовно-активними, де за дебетом
відображається виникнення витрат, а за кредитом – їх списання. На рахунках цього класу, крім
рахунку 85 „Інші затрати”, ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами
витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи,
амортизація та інші операційні витрати.

Рахунок 85 „Інші затрати” застосовується для узагальнення інформації про витрати,
пов’язані з інвестиційною, фінансовою та іншою діяльністю, а також про витрати, пов’язані із
запобіганням надзвичайним подіям і ліквідацією їх наслідків.

Суб’єкти малого підприємництва для обліку витрат можуть застосовувати два варіанти
обліку витрат з використанням рахунків класу 8 „Витрати за елементами”:

– перший варіант – накопичення витрат за дебетом рахунків класу 8 „Витрати за
елементами” із списанням до дебету рахунку 23 „Виробництво” щомісячно сум у частині
прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунку 79
„Фінансові результати” в кінці року або щомісяця сум у частині адміністративних витрат,
витрат на збут, інших операційних витрат;

– другій варіант – накопичення витрат за дебетом рахунків класу 8 „Витрати за елементами”
із списанням у дебет рахунку 79 „Фінансові результати”.

За першим варіантом, витрати, які збираються за дебетом рахунку 23 „Виробництво”, є
витратами звітного періоду на виробництво продукції, але при розрахунку собівартості
виготовленої продукції враховується вартість незавершеного виробництва (НЗВ) на початок
і кінець звітного періоду. До вартості НЗВ на початок звітного періоду додається сума витрат,
яку підприємство понесло у звітному періоді і віднімається вартість НЗВ на кінець звітного
періоду, що відображається і зведеній відомості незавершеного виробництва на останнє число
звітного місяця. Ця сума списується за кредитом рахунку 23 „Виробництво” в дебет рахунку
з обліку готової продукції.

Якщо предметом діяльності малого підприємства є надання послуг або виконання робіт,
витрати, що збираються за дебетом рахунку 23 „Виробництво”, після закінчення звітного
періоду списуються в дебет рахунку 79 „Фінансові результати”.

Розглянемо на прикладі відображення в обліку витрат діяльності малого підприємства за
першим варіантом (табл. 1).
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Таблиця 1
Відображення в обліку витрат малого підприємства (перший варіант)

*НЗВ на початок звітного періоду = 12 80 грн., НЗВ на кінець звітного періоду = 960 грн.

За другим варіантом обліку витрат малого підприємства уся сума витрат операційної
діяльності накопичується за дебетом рахунків класу 9 „Витрати за елементами” і з кредиту цих
рахунків витрати списуються до дебету рахунку 79 „Фінансові результати”. У таких випадках
вартість залишку незавершеного виробництва і готової продукції визначається так:

– інвентаризацією на кінець звітного року (або кварталу) встановлюється залишок
незавершеного виробництва, який оцінюється за прямими матеріальними витратами і
прямими витратами на оплату праці з відображенням за дебетом рахунку 23 „Виробництво”
і кредитом рахунку 79 „Фінансові результати”;

– на підставі первинних документів, якими оформляється рух (виготовлення, передача в
місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) готової продукції, підприємство забезпечує
кількісний (оперативний) облік виробленої, відпущеної, а також залишку готової продукції за
центрами відповідальності. Залишок готової продукції, який встановлюється за даними
кількісного (оперативного) обліку на дату балансу, оцінюється за справедливою вартістю
(ціна реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи

Зміст операції Сума Дт Кт
Списано основні та допоміжні матеріали на
виробництво продукції 25 000 80 20

Списано канцелярських приладів на суму 13 00 80 22
Нарахована заробітна плата:
– працівникам виробництва
– адміністративному персоналу

23 000
9 000

81
81

66
66

Нараховані відрахування на соціальні заходи на фонд
оплати праці:
– працівників виробництва
– адміністративного персоналу

8 510
3 330

82
82

65
65

Нарахована амортизація на основні засоби
адміністративного призначення 2 300 83 13
Витрачено менеджером з продаж на відрядження 1 400 84 372
Відокремлено витрати, пов’язані з пошиттям одягу:
– матеріальні;
– на оплату праці;
– відрахування на соціальні заходи;
Разом:

25 000
23 000
85 10

56 510

23
23
23

80
81
82

Оприбутковано готову продукцію з виробництва на
склад (1280 + 56510 – 960)* 56 830 26 79

Списано собівартість реалізованої продукції 54 260 79 26
Списано на фінансові результати витрати
адміністративного призначення та витрати зі збуту:
– матеріальні;
– на оплату праці;
– відрахування на соціальні заходи;
– амортизація;
– інші операційні витрати;
Разом:

1 300
9 000
3 330
2 300
1 400

17 330

79

80
81
82
83
84
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з прибутку для цього конкретного виду готової продукції) і відображається у звітному місяці
за дебетом рахунку 26 „Готова продукція” і кредитом рахунку 79 „Фінансові результати”.

Для того щоб безпосередньо отримати у бухгалтерському обліку дані про собівартість
залишків готової продукції, суб’єкти малого підприємництва витрати, пов’язані з
виробництвом (виготовленням) і відпуском готової продукції, можуть визначати і відображати
в порядку, наведеному в методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського
обліку малими підприємствами [5]. Для отримання безпосередньо у бухгалтерському обліку
даних про собівартість залишків незавершеного виробництва і готової продукції суб’єкти
малого підприємництва витрати виробництва і собівартість виробленої готової продукції
можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Інструкцією про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій [8].

Розглянемо на прикладі відображення в обліку витрат діяльності малого підприємства за
другим варіантом (табл. 2).

Таблиця 2
Відображення в обліку витрат малого підприємства (другий варіант)

*НЗВ на кінець звітного періоду за даними інвентаризації становить 960 грн.
**залишок готової продукції за ціною реалізації за даними інвентаризації на кінець звітного періоду

становить 4 584 грн, вартість без ПДВ – 3 820 грн, рентабельність продукції 25 %;
вартість залишку готової продукції на кінець звітного періоду для відображення в балансі = ціна

реалізації – ПДВ “ витрати на збут – прибуток на даний вид продукції).

Якщо порівняти ці два варіанти відображення в обліку витрат діяльності, то перший варіант
більш трудомісткий, оскільки потребує розмежування витрат, пов’язаних із виробництвом

Зміст операції Сума Дт Кт
Списано основні та допоміжні матеріали на пошиття
одягу 25 000 80 20

Списано канцелярських приладів на суму 1 300 80 22
Нарахована заробітна плата:
– працівникам з пошиття одягу
– адміністративному персоналу

23 000
9 000

81
81

66
66

Нараховані відрахування на соціальні заходи на фонд
оплати праці:
– працівників з пошиття одягу
– адміністративного персоналу

8 510
3 330

82
82

65
65

Нарахована амортизація на основні засоби
адміністративного призначення 2 300 83 13
Витрачено менеджером з продаж на відрядження 1 400 84 372
Списано на фінансові результати витрати:
– матеріальні;
– на оплату праці;
– відрахування на соціальні заходи;
– амортизація;
– інші операційні витрати;
Разом:

26 300
32 000
11 840
2 300
1 400
73 840

79

80
81
82
83
84

Відображено вартість незавершеного виробництва на
кінець звітного періоду (за даними інвентаризації)* 960 23 79

Відображено вартість готової продукції на кінець
звітного періоду (4584: 1,2 – 1400 – (3820 х 0,25))** 1 465 26 79
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продукції та витрат на управління підприємством і збут. Але за допомогою цього методу
можна прослідкувати за порядком формування собівартості виробленої продукції з метою
подальшого управління витратами виробництва, витратами на управління підприємством, їх
вплив на формування фінансового результату діяльності тощо.

Другий метод менш трудомісткий щодо відображення в обліку витрат діяльності, але
потребує періодичного проведення інвентаризації не тільки незавершеного виробництва, а й
готової продукції. При цьому вартість залишку готової продукції для відображення в балансі
потребує подальшого розрахунку.

До витрат малого підприємства також належать витрати з податку на прибуток, що
відображаються на рахунку 85 „Інші затрати”. Податок на прибуток відображається в обліку
малого підприємства згідно з вимогами П (С) БО 17 „Податок на прибуток” [11], тобто у
фінансовій звітності малого підприємства повинний бути відображений поточний податок
на прибуток, який є сумою податку на прибуток, визначений у звітному періоді відповідно до
податкового законодавства. Тобто на малому підприємстві не виникає відстрочених податкових
активів та відстрочених податкових зобов’язань.

Сума витрат з податку на прибуток згідно з Декларацією з податку на прибуток
відображається в обліку так:

Дт 85 „Інші затрати”,
Кт 641 „Розрахунки за податками”.
Якщо на малому підприємстві для обліку активів, власного капіталу, зобов’язань і

господарських операцій використовується спрощений План рахунків [9], то облік витрат
операційної діяльності ведеться, у цьому випадку, на рахунку 84 „Витрати операційної
діяльності”. З метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної
інформації про витрати підприємства потрібно ввести до цього рахунку відповідні субрахунки,
виходячи з потреб управління витратами, використання назв рахунків і субрахунків загального
Плану рахунків [8]. Порядок відображення в обліку витрат на рахунку 84 „Витрати операційної
діяльності” спрощеного Плану рахунків [9] аналогічний розглянутим варіантам. Для обліку
витрат, що не стосуються операційної діяльності, також використовується рахунок 85 „Інші
затрати”. Крім того, спрощеним Планом рахунків [9] не передбачено рахунки з обліку
відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань, а у Фінансовому звіті
суб’єкта малого підприємництва формі № 1-м „Баланс” вилучені рядки для відображення
згаданих активів і зобов’язань. Це підтверджує, що суб’єкти малого підприємництва “ платники
податку на прибуток, які звітують за скороченою формою, тимчасових різниць щодо податку
на прибуток не обчислюють, а відображають у фінансовій звітності суму податку на прибуток
згідно з податковою Декларацією.

Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок, що малі підприємства мають
альтернативу вибору щодо відображення в обліку витрат діяльності як мінімум за трьома
варіантами: з використанням рахунків класу 8 „Витрати за елементами” загального Плану
рахунків [8] за двома варіантами або з використанням спрощеного Плану рахунків [9]. Це
рішення приймається підприємством самостійно з урахуванням виду, обсягів та особливостей
діяльності підприємства та закріплюється у наказі про облікову політику.
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КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розкрито причини низького рівня релевантності інформаційної бази
менеджменту, запропоновано і обґрунтовано концепцію удосконалення аналітичного
забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств.

Reasons of low level of relevantnosti of informative base of management are exposed in the
article, conception of improvement of the analytical providing of management activity of
agricultural enterprises is offered and grounded.

Ключові слова: аналітичне забезпечення управління, концепція, економічний аналіз,
сільськогосподарські підприємства.

В умовах ринкових відносин і суворої конкурентної боротьби на перший план виходить
ефективність діяльності суб’єктів господарювання, що безумовно впливає на стан у галузях,
регіонах та в державі загалом. Разом з тим ринкове регулювання, яке враховує тільки фінансові
аспекти, є недостатнім для досягнення цілей держави. Адже серед них є зайнятість і добробут
населення, розвиток регіонів і видів діяльності, забезпечення національної безпеки, покращання
позицій на міжнародній арені тощо. Усе це вимагає цілеспрямованого системного та
комплексного впливу держави на ринкове середовище, а через нього і на діяльність суб’єктів
господарювання. Цього можна досягнути шляхом постійного моніторингу як фінансових,
так і не фінансових аспектів, здійснюючи комплексний аналіз та приймаючи своєчасні
обґрунтовані управлінські рішення. Саме не фінансові аспекти вимагають втручання держави
у ринкові закони. Їх урахування є важливим моментом у процесі реалізації стратегії на всіх
рівнях економіки. Саме на цих питаннях акцентується увага в рамках комплексного
економічного аналізу.

Проте, відіграючи важливу роль у забезпеченні ефективності управління діяльністю
сільськогосподарських підприємств, процес реалізації аналітичної функції менеджменту не
повною мірою відповідає законам і тенденціям сучасного розвитку економіки України. Перехід
до ринкових відносин господарювання вимагає переосмислення основних засад теорії,
методології та організації аналітичного процесу у напрямі їх адаптації до умов функціонування
вітчизняних підприємств.

© Мискін І. Ю., 2010
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Різноманітні аспекти удосконалення аналітичного забезпечення управління діяльністю
підприємств досліджували: М. І. Баканов [1], С. Б. Барнгольц [2], Т. М. Ковальчук [3],
І. Д. Лазаришина [4], Є.В. Мних [5], О. В. Олійник [6], І. М. Парасій-Вергуненко [7],
В. К. Савчук [8], М. Г. Чумаченко [9], А. Д. Шеремет [1; 10], С. І. Шкарабан [11] та інші вчені.

Незважаючи на те, що значних результатів у розв’язанні наукових проблем теорії,
методології та організації аналітичного процесу вже досягнуто, питання їх адаптації до сучасних
умов господарювання залишаються невивченими або вивченими не в повному обсязі. Разом
з тим тенденція до диференціації та інтеграції економічних наук, розвиток конкурентного
середовища ставлять нові завдання перед науковцями щодо поліпшення теоретико-
методологічних засад аналітичного процесу. Від їх вирішення залежить подальший розвиток
і поліпшення аналітичного забезпечення управлінських рішень, що дає можливість
оптимізувати систему управління, підпорядковану підвищенню конкурентоспроможності
вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

Спираючись на принципи системності та комплексності, вважаємо за необхідне
сформувати концепцію удосконалення аналітичного забезпечення управління, яка б дозволила
поєднати оцінки всіх сторін діяльності в єдину систему та покращити методики і процедури
проведення аналізу.

Основними напрямами покращання аналітичних можливостей управлінської діяльності є
розвиток теоретико-методологічних засад та інформаційно-методичної бази аналітичного
забезпечення менеджменту з урахуванням трансформаційних процесів в економіці України
та природи причинно-наслідкових зв’язків, що зумовлюють зміни у процесі господарської
діяльності. Реалізація цих завдань покладена в основу концепції удосконалення аналітичного
забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств, спрямована на
подолання причин низького рівня релевантності інформаційної бази процесу прийняття
управлінських рішень. Основними з таких причин є:

1. Процес реформування бухгалтерського обліку в Україні відбувався паралельно із
становленням інститутів держави та кардинальними змінами в економіці країни, що об’єктивно
ускладнює можливість його ефективної реалізації.

2. Надання з боку держави пріоритетності фінансовому, статистичному та податковому
обліку над комплексним бухгалтерським обліком спричинило зниження релевантності
інформаційного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств.

3. Відсутність комплексного підходу до оцінки стану діяльності суб’єктів господарювання
призвело до значної втрати корисності інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття
управлінських рішень та спричинило низький рівень ефективності управління діяльністю
сільськогосподарських підприємств.

4. Неузгодженість методології та організації облікового й аналітичного процесу у контексті
інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень суттєво погіршує якість
управлінського процесу як на державному рівні, так і на рівні суб’єктів господарювання.

5. Адаптація методології бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів відбувалася
без належного усвідомлення і врахування інформаційних потреб галузевого управління та
реальних проблем обліково-аналітичного забезпечення процесу прийняття управлінських
рішень у практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.
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6. Відсутність регламентації управлінського обліку та невідповідність методології і методики
фінансового, статистичного та податкового обліку призвело до формального ведення
бухгалтерського обліку на підприємствах, що значно погіршило достовірність його результатів.

7. Зосередженість запитів держави на результати фінансового, податкового і статистичного
обліку та втрата інтересу власників до різнобічного інформаційного забезпечення
господарського процесу спричинили зорієнтованість методик аналізу на фінансові аспекти
діяльності всупереч комплексному підходу.

Запропонована концепція удосконалення аналітичного забезпечення управління
складається з трьох блоків: місії, науково-теоретичного підґрунтя та напрямів реалізації (рис. 1).

Рис. 1. Основні блоки концепції удосконалення аналітичного забезпечення управління
(розроблено автором)

За сутнісною структурою концепція удосконалення аналітичного забезпечення управління
поділяється на дві частини. Перша частина є науковим-теоретичним підґрунтям підготовки та
реалізації концепції. Вона складається з концептуальних положень і базових принципів (рис. 2).

Концептуальні положення являють собою сукупність теоретичних тверджень, спрямованих
на вирішення проблемних питань методологічного та організаційного характеру щодо
аналітичного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств.
Практична реалізація концептуальних положень повинна здійснюватися відповідно до базових
принципів, дотримання яких є обов’язковою умовою покращання результативності
аналітичних робіт.

Концептуальні положення відображають актуальні проблемні питання теорії та практики
реалізації аналітичного процесу.

Так, комплексний підхід до оцінки стану діяльності сільськогосподарських підприємств у
розрізі економічної, соціальної, екологічної та технологічної ефективності зумовлюється
необхідністю забезпечити ефективність управління. Для цього як державі (галузевому
міністерству) загалом, так і конкретним суб’єктам господарювання зокрема потрібно мати
різнобічну інформацію. На сьогодні інформаційне забезпечення управління діяльністю
сільськогосподарських підприємств формується за даними фінансової, статистичної та
податкової звітності, що відображають інформацію лише про економічний і частково
технологічний стан суб’єктів господарювання. Соціальна і екологічна ефективність їх діяльності
поза увагою галузевого міністерства.

Концепція удосконалення аналітичного забезпечення управління

Місія концепції:
удосконалення аналітичного забезпечення управління із урахуванням

трансформаційних процесів в економіці України та природи причинно-наслідкових
зв’язків, що зумовлюють зміни в господарській діяльності

Науково-теоретичне підґрунтя
концепції:

Концептуальні положення
Базові принципи

Напрями реалізації місії концепції
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Рис. 2. Концептуальні положення та базові принципи концепції удосконалення
аналітичного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств*

* Розроблено автором.

Поряд з цим регулювання бухгалтерського обліку в Україні ґрунтується на визначенні
основних засад методологічного, методичного та організаційного забезпечення облікового
процесу та наданні права підприємствам самостійно визначати свою облікову політику. Проте
така модель, хоча і є дієвою в країнах з ринковою економікою, не пристосована до українських
реалій. Вона зорієнтована на великі підприємства. Власники середніх і малих
сільськогосподарських підприємств не проявляють зацікавленості в результатах комплексного
інформаційного забезпечення управлінського процесу. Працівники облікових та аналітичних
служб таких підприємств більш зайняті пристосуванням до нових методологічних засад
облікового процесу в сільському господарстві, ніж вирішенням проблем ефективної реалізації
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку і аналізу та комплексного аналітичного
забезпечення прийняття управлінських рішень.

Актуальним на сьогодні постає питання узгодженості методології та організації облікового
і аналітичного процесу у контексті інформаційного забезпечення прийняття управлінських
рішень. Адже за межами Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні” та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П (С) БО) залишилися питання
управлінського обліку, що значно ускладнює процес формування комплексного

Науково-теоретичне підґрунтя концепції удосконалення аналітичного
забезпечення управління

Комплексний підхід до оцінки стану діяльності сільськогосподарських підприємств у
розрізі економічної, соціальної, екологічної та технологічної ефективності

Узгодженість методології та організації облікового і аналітичного процесу у
контексті інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень

Достовірність обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень

Удосконалення методики управлінського аналізу відповідно до цілей та завдань
управління

Урахування інформаційних запитів держави, реального стану об’єкта управління,
методики та організації обліково-аналітичного процесу як інформаційної бази
прийняття управлінських рішень

Концептуальні положення

Базові принципи

Відповідальності держави за стан
бухгалтерського обліку в Україні

Науковість

Системність Комплексність

Конкретність
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інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень на
макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Потребують негайної уваги методичні
засади бухгалтерського обліку в Україні, які повинні бути розкритими у вигляді методичних
рекомендацій до застосування на практиці П (С) БО. Адже вони не були своєчасно розроблені,
що значно ускладнило роботу бухгалтерам-практикам. На сьогодні відсутня єдина концепція
формування методичного забезпечення бухгалтерського обліку в Україні, що значною мірою
спричинено розбалансованістю прав, повноважень та обов’язків між інституціями держави,
які повинні відповідати за стан бухгалтерського обліку в Україні.

Незрозумілим залишається, як здійснюється державне регулювання сільськогосподарської
діяльності. Адже інституціями країни здійснюється збір інформації про діяльність
сільськогосподарських підприємств за даними фінансової, статистичної та податкової звітності,
які не забезпечують комплексний підхід до формування інформаційної бази
макроекономічного управління. Більше того, порядок розрахунку фінансових результатів
діяльності сільськогосподарських підприємств, для заповнення кожної з названих видів звітності,
є різним, що, крім ускладнення роботи працівникам бухгалтерської служби, спричиняє
конфліктну ситуацію при виборі показників для формування аналітичного забезпечення
процесу прийняття управлінських рішень як на галузевому, так і на державному рівні
управління.

Міністерство аграрної політики України позбавлено оперативної інформації про стан
діяльності сільськогосподарських підприємств. Таку інформацію воно отримує від органів
статистики, що є перешкодою для оперативного управління галуззю. Право підприємств
самостійно обирати облікову політику, від якої залежать значення багатьох показників у звітних
формах, взагалі не враховується органами статистики при аналітичній роботі, що ставить під
сумнів достовірність отриманих ними результатів, і відповідно ефективність управління, яке
здійснюється на їх основі.

Відсутність запиту держави щодо комплексної інформації про стан діяльності
сільськогосподарських підприємств, не регламентованість управлінського обліку та необхідність
суб’єктам господарювання самостійно пристосовуватися до ринкових умов господарювання,
створили ситуацію, за якої власники підприємств, виконуючи свої обов’язки, в основу ведення
бухгалтерського обліку закладають потребу звітувати перед органами статистики та державною
податковою службою, і зовсім не використовують своє право на ведення управлінського
обліку і формування комплексного інформаційного забезпечення управління. За таких умов
бухгалтерський облік втрачає свою корисність та інформативність. Результати такого обліку
часто є недостовірними. Значно знижується рівень релевантності аналітичного забезпечення
управління діяльністю сільськогосподарських підприємств, що спричинено використанням у
вигляді інформаційної бази аналізу недостовірних облікових даних.

Втрата інтересу держави та власників сільськогосподарських підприємств до різнобічного
інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень, орієнтація
бухгалтерського обліку на заповнення фінансової, статистичної і податкової звітності, стали
основними перешкодами і для дотримання комплексного підходу в методичному забезпеченні
аналітичних процедур.

Фактичний стан розробленості методик аналізу характеризується достатньо ґрунтовним
вивченням алгоритму аналітичної обробки фінансової інформації про стан діяльності суб’єктів
господарювання і нагальною потребою в удосконаленні методичного забезпечення аналізу
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стратегічних цілей, ринкового середовища, виробничого процесу, трудового потенціалу, якості
продукції, екологічного, соціального та технологічного стану діяльності сільськогосподарських
підприємств.

В умовах достатньо складного процесу пристосування сільськогосподарських підприємств
до кардинальних реформаторських змін, які паралельно проводяться в Україні, з метою
збереження інформативності бухгалтерського обліку держава повинна на законодавчому
рівні сформувати запити до комплексного обліково-аналітичного забезпечення управління
діяльністю суб’єктів господарювання. Адже реалії сьогодення характеризуються, по-перше,
втратою з боку держави важливої інформації управлінського характеру про стан діяльності
сільськогосподарських підприємств, по-друге, формальним веденням бухгалтерського обліку
на підприємствах лише з метою складання фінансової, статистичної та податкової звітності
сумнівної достовірності.

Урахування реального стану об’єкта управління, методики та організації обліково-
аналітичного процесу як інструментарію формування інформаційної бази прийняття
управлінських рішень дозволить визначити актуальні проблемні питання практичної реалізації
обліково-аналітичних робіт і зосередити на них першочергову увагу при здійсненні
удосконалення аналітичного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських
підприємств.

Важливе значення також у процесі реалізації концепції удосконалення аналітичного
забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств мають базові
принципи, сутність яких наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Сутність базових принципів концепції удосконалення аналітичного забезпечення

управління діяльністю сільськогосподарських підприємств*

* Розроблено автором.

№
з/п Базові принципи Сутність принципів

1. Відповідальність
держави за стан
бухгалтерського
обліку в Україні

Передбачає відповідальність держави за розробку
методологічних і методичних засад бухгалтерського обліку
і створення сприятливих умов для його розвитку

2. Науковість Передбачає пізнання законів функціонування економічної
системи, врахування природи причинно-наслідкових
зв’язків, об’єктивних чинників у статиці та динаміці,
використання наукової методики та організації обліково-
аналітичного процесу

3. Системність Передбачає вивчення явищ, процесів і закономірностей як
складноструктурованих систем із елементів зв’язків і
взаємозалежностей їх складових

4. Комплексність Передбачає у процесі обліково-аналітичного забезпечення
управління всебічно оцінювати вхідні та вихідні
(результативні) параметри функціонально структурованої
системи, їх зміну і розвиток у просторі, статиці та динаміці
з використання кількісних та якісних показників

5. Конкретність Передбачає безпосередню цілеспрямованість на конкретну
практику та спрямування досягнення визначеної мети
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Комплексне їх дотримання з урахування взаємозв’язків і взаємозалежностей між ними
дозволить покращити ефективність реалізації аналітичної функції управління. При цьому в
процесі практичної реалізації науково-теоретичних засад концепції удосконалення
аналітичного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств,
необхідною умовою є дотримання усіх наведених принципів системно та комплексно.

Друга частина концепцій удосконалення аналітичного забезпечення управління діяльністю
сільськогосподарських підприємств являє собою прикладну (практичну) частину, що
складається із напрямів реалізації задекларованих теоретичних положень, сформульованих у
вигляді таких заходів:

1. У законодавчому порядку визначити запит держави щодо оперативного формування
інформаційного забезпечення управління аграрною сферою шляхом зобов’язання
сільськогосподарських підприємств подавати бухгалтерську звітність до управлінь
агропромислового розвитку районних та обласних держадміністрацій.

2. Забезпечити єдиний підхід до розрахунку показників фінансової, статистичної та
податкової звітності.

3. Розробити методологічні та методичні засади щодо врахування в аналітичній роботі
органами статистики облікової політики сільськогосподарських підприємств.

4. Враховуючи пріоритетність державного інтересу щодо комплексного обліково-
аналітичного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень на макроекономічному
та мікроекономічному рівнях, забезпечити регламентацію методично-організаційних засад
управлінського обліку.

5. Забезпечити відображення у статистичній звітності показників соціальної та екологічної
ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств.

6. Розробити методичні рекомендації щодо організації аналітичної роботи в
сільськогосподарських підприємствах і реалізації існуючих методик аналізу в комп’ютерному
середовищі.

7. Удосконалити існуючі та розробити нові методики щодо аналізу стратегічних цілей,
ринкового середовища, виробничого процесу, трудового потенціалу, якості продукції,
екологічного, соціального та технологічного стану діяльності сільськогосподарських
підприємств.

8. Забезпечити підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерських та аналітичних служб
сільськогосподарських підприємств.

Таким чином, дотримання запропонованої концепції підвищить якість аналітичної роботи,
забезпечить корисність і релевантність результатів економічного аналізу.

Подальший науковий пошук з визначеної проблематики доцільно зосередити на
удосконаленні методик обліку і економічного аналізу на різних рівнях економіки та забезпеченні
дотримання комплексного підходу до формування інформаційної бази процесу прийняття
управлінських рішень.
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УДК 336
Н. І. Рубан,
Голов КРУ України

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
У статті розглянуто систему державного фінансового контролю як елемент системи

державного управління. Визначено проблеми організації державного контролю за
виконанням бюджетів і використанням державного майна.

Проведено аналіз бюджетних програм у межах одного головного розпорядника за
метою, результативними показниками та законодавчими підставами для виконання.
Встановлено недоліки виконання бюджетних програм. Запропоновано шляхи розвитку
державного фінансового контролю в Україні.

It is considered the system of state financial control as the element of public administration.
The problems are determined by the state control for execution and the use of state property.

It is leaded the analysis of budget programs within one of the main manager for the purpose,
effective indices and the legislative basis for implementation. It is set the lacks of implementation
of budget programs. It is proposed the ways of development of the state financial control in
Ukraine.

Ключові слова: система фінансового контролю, бюджетна програма, державний
фінансовий аудит, паспорт бюджетної програми, внутрішній контроль, внутрішній аудит.

Контроль є невід’ємною функцією системи управління, який дає відповідь на стан перебігу
та фактичного виконання рішення, результатів управлінського впливу та виявлення відхилень
під час виконання рішень.

Особливу роль в управлінні суспільними процесами займає система державного
фінансового контролю.

Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні оцінюються
управлінські рішення як кінцевий результат господарського процесу через призму витрачених
коштів, відображених як записи в бухгалтерських, фінансових, податкових і статистичних
регістрах.

У цілому система фінансового контролю спрямована у двох напрямах:
– своєчасне і повне виконання фінансових зобов’язань юридичними та фізичними

особами перед бюджетом з наповнення дохідної частини;
– ефективне, законне, цільове та раціональне використання державних ресурсів,

спрямованих на виконання визначеної стратегії розвитку держави.
Зупинимося більше на проблемах організації державного контролю за виконанням

бюджетів і використанням державного майна, який здійснюють органи ДКРС.

© Рубан Н. І., 2010

www.library.tane.edu.ua
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В останні роки досить активно вивчалися, напрацьовувалися та апробовувалися на практиці
нові знання щодо здійснення державного фінансового контролю у сфері управління
державними ресурсами.

Як наслідок, замість традиційної форми контролю – ревізії, яка була основним
інструментом контролю на початку цього століття в Україні, на сьогодні можна виділити
декілька форм, видів фінансового контролю, що законодавчо закріплено за службою (рис. 1).

Опрацьовано методики, які успішно реалізовуються і ефективно використовуються в
управлінській діяльності Уряду.

Рис. 1. Система державного фінансового контролю видатків
Починаючи з 2002 року, бюджетний процес в Україні здійснюється за програмно-цільовим

методом, метою якого є встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних
коштів і результатами їх використання.

Це майже співпало в часі із запровадженням в органах ДКРС державного фінансового
аудиту як нової форми контролю (з 2003 року).

З того часу проведено певну роботу щодо нормативно-методологічного забезпечення
процесу проведення аудиту, зокрема внесено відповідні зміни до Закону України „Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, прийнято постанови Кабінету Міністрів
України від 10.08.2004 р. № 1017, 12.05.2007 р. № 698 та від 31.12.2004 р. № 1777, якими
врегульовано порядки проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних
програм, місцевих бюджетів і діяльності бюджетних установ.

З його упровадженням видатки з державного бюджету здійснюються за бюджетними
програмами та на підставі затверджених Мінфіном паспортів бюджетних програм.

На нашу думку, при плануванні видатків розпорядник повинний зосереджувати свої
зусилля саме на етапі формування паспортів бюджетних програм. Адже саме паспорти
покликані розкривати мету, завдання та напрями використання бюджетних коштів, а також

Види та форми державного фінансового контролю,
що здійснюються службою
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характеризувати динаміку досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та
напрями використання бюджетних коштів. Від якості цього документа прямо залежить
ефективність бюджетних витрат.

Вважаємо, що бюджетні програми повинні бути зосереджені на найважливіших,
стратегічних цілях головного розпорядника, тому їх не повинно бути багато. Однак за весь час
цього процесу у нашій державі їх щорічно було близько тисячі.

Так, у державному бюджеті на 2009 році було затверджено 988 бюджетних програм, із них
650 бюджетних програм, які забезпечують реалізацію державної політики різними головними
розпорядниками, з яких 60 програм містили однотипні за своєю сутністю заходи, в тому числі
ті, що пов’язані з функціонуванням музеїв – 9, бібліотек – 4, ведення лісового господарства –
3, збереження культурної спадщини у заповідниках – 4, функціонування санаторно-курортних
закладів і санаторно-курортне лікування – 4 та інші.

Кількість бюджетних програм у межах одного головного розпорядника, ідентичних за
метою, результативними показниками та законодавчими підставами для виконання становила
133, в тому числі 125 бюджетних програм, пов’язаних з утриманням бюджетних установ, 2 – з
виконанням заходів та 7 – з проведенням централізованих заходів.

Тому у державному бюджеті на 2010 рік кількість бюджетних програм було скорочено
порівняно із 2009 роком на 28 програм, але проблеми залишилися.

За 2010 рік ГоловКРУ опрацювало 552 паспорти бюджетних програм загальним обсягом
асигнувань 125,3 млрд. грн по 38 головних розпорядниках коштів державного бюджету, що
дозволило встановити існування певних недоліків виконання бюджетних програм.

Серед них можна виділити такі:
1) недоліки при складанні паспортів бюджетних програм і визначенні їх результативних

показників;
2) недотримання розпорядниками бюджетних коштів принципів програмно-цільового

методу у бюджетному процесі;
3) відсутність з боку головних розпорядників належного контролю та, постійного

моніторингу виконання бюджетних програм.
За результатами розгляду цілей бюджетних програм та обсягу їх фінансового забезпечення

ГоловКРУ запропонувало розглянути можливість об’єднати 91 бюджетну програму до 33.
Результати аналізу засвідчили, що ряд головних розпорядників виконують бюджетні

програми, ідентичні за метою, завданнями, результативними показниками та законодавчими
підставами для виконання.

Так, відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт” основними напрямами
впровадження фізичної культури є фізкультурно-оздоровча діяльність, фізичне виховання та
розвиток масового фізкультурно-спортивного руху, а центральним органом виконавчої влади,
який забезпечує реалізацію державної політики у галузі фізичної культури і спорту та несе
відповідальність за її виконання, є Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Проте, крім цього Міністерства, питаннями фізичної культури та спорту займалися ще
три центральні органи державної виконавчої влади: Міністерство внутрішніх справ України,
Міністерство освіти і науки України та Міністерство аграрної політики України, за рахунок
яких утримувалися фізкультурно-спортивні товариства і школи та фінансувалися різні
спортивні заходи.
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Враховуючи викладене, за результатами аналізу пропонуємо Мінфіну зосередити у одного
виконавця (Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту) заходи з розвитку фізичної
культури і спорту, об’єднавши чотири програми.

На нашу думку, доцільним є подальше фінансування бюджетної програми, закріплене за
Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи КПКВ 3201420 „Здійснення заходів громадськими
організаціями по соціальному захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”.
Метою даної програми є відшкодування витрат закладів охорони здоров’я на лікування,
забезпечення ліками і протезами громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Тому постає питання, як громадські організації можуть краще визначити від
установ профільних міністерств (МОЗ та Мінпраці), кому необхідно надавати допомогу, при
тому, що послуги передбачається надавати також установами профільних міністерств.

Також необхідно об’єднати 6 бюджетних програм в 1 або 2 програми Міністерства праці
та соціальної політики України, спрямовані на забезпечення соціального захисту осіб, що
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, оскільки вони пов’язані спільною метою
– виплатою компенсацій та доплат, передбачених Законом України „Про статус і соціальний
захист осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, що і передбачено
паспортами бюджетних програм.

Доцільно об’єднати ряд бюджетних програм Міністерства аграрної політики України (їх є
більше 50). Хіба так багато стратегічних цілей у цього Міністерства?

Якщо ми не втрачаємо пріоритети, то і мета буде досягатися добре.
Великою проблемою для державних фінансів є нерозуміння головними розпорядниками

того, що повинно бути у паспорті.
Показники затрат повинні визначати обсяги та структуру ресурсів, що забезпечують

виконання бюджетної програми та характеризують структуру її витрат. Виходячи з даного
визначення, це повинні бути тільки показники фінансових ресурсів. А там і люди, і приміщення,
і площі і ще багато чого.

Показники продукту – це кількісні показники, які закладаються в основу розрахунку
потреби в бюджетних коштах, тобто повинні визначатися на етапі планування. Показниками
продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на
виконання бюджетної програми, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо.

Наприклад, кількість створених робочих місць для інвалідів, кількість пролікованих хворих,
довжина введених в експлуатацію автомобільних доріг загального користування, тобто все те,
що створене за рахунок бюджетних коштів і що можна виміряти в кількості, все те, що повинні
виконувати, досягати, виробляти ті, кого утримує бюджет.

Показники ефективності визначають залежно від напрямів, що виконуються в рамках
бюджетної програми, за трьома аспектами:

– економічність, тобто витрати ресурсів на одиницю показника продукту;
– продуктивність, тобто відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних

робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів.
– результативність, тобто досягнення визначеного результату.
Ці показники повинні давати відповідь на те, наскільки покращилися позитивні зміни, чи

зменшилися негативні аспекти, чи стало громадянам краще жити, як вони забезпечуються
якісними послугами.
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Показники якості визначаються як сукупність властивостей, що характеризують досягнуті
результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх
призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у
наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми. Тобто
показники якості характеризують досягнутий соціально-економічний ефект від реалізації
бюджетної програми. Однак є значна кількість програм, де показники якості взагалі не
визначається. За такими паспортами проводяться видатки.

Тому якісне попереднє планування – це контроль за визначенням цілей, які повинні бути
чіткими і зрозумілими та працювати для потреб суспільства. В іншому випадку нам ніколи не
вистачить ніякої дохідної частини, якщо буде втрачено контроль за цілями, а видатки не будуть
досягати очікувань.

По-перше, через нечітке визначення цілей та результатів, яких необхідно досягнути за
кошти програми, та відсутність зворотної звітності про досягнуті результати головні
розпорядники не прагнуть досягти максимального результату за найменших витрат, тобто їх
ефективність була незначною.

Так, для програми державного бюджету „Підготовка робітничих кадрів професійно-
технічними навчальними закладами” було обрано кінцевою метою забезпечення випуску
учнів ПТНЗ і заплановане завдання МОН виконано. Однак Законом „Про професійно-технічну
освіту” для цієї галузі визначено і таке завдання, як задоволення потреб економіки країни у
кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках, проте питанню
працевлаштування підготовлених кадрів належної уваги не приділялося.

Унаслідок наведеного у 2002 – 2003 роках до служби зайнятості звернулося понад 58 тис.
випускників ПТНЗ, що становить більше 25 % від кількості осіб, які приймаються щорічно на
навчання за державним замовленням, на підготовку яких витрачено з державного бюджету
164 млн грн. Реально перше робоче місце отримали лише 76 % випускників ПТНЗ, а
закріпитися на роботі змогли лише 55 %. На виплату допомог зазначеним випускникам Фонд
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття щомісячно
повинний витрачати близько 4,6 млн. гривень.

По-друге, до бюджетних програм залучається велика кількість виконавців чи об’єктів
фінансування, що призводить до розпорошення ресурсів у незначних сумах між ними, не
забезпечує концентрацію ресурсів і негативно впливає на кінцевий результат.

Наприклад, фінансування великої кількості об’єктів державних централізованих капітальних
вкладень без концентрації коштів на будовах з високим рівнем готовності призвело до
збільшення об’єктів незавершеного будівництва протягом 2001–2003 років на 30 %.

По-третє, практично не використовується в системі контролю обмін інформацією між
державними органами, причетними до виконання бюджетних програм, відсутня достовірна
база для планування, щодо наявних резервів поповнення дохідної частини тощо.

Зокрема, відсутність єдиної бази реєстрації власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів, як фізичних так і юридичних осіб, не визначення в законодавчих
актах єдиного контролюючого органу, який би відповідав за повноту та своєчасність
надходжень податків і зборів, пов’язаних із формуванням дорожнього фонду, призвело до
втрат місцевих бюджетів за перевірений період, розрахунково понад 2 млрд. гривень, при
спрямуванні яких в дорожню галузь можна збудувати 1 400 км та провести ремонти понад 20
тис. км доріг.
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Ці проблеми є практично в усіх дослідженнях бюджетних програм.
Інший приклад неефективного управління бюджетними коштами: виконання Національної

програми інформатизації (далі – НПІ). Аудитори констатували, що при щорічному збільшенні
бюджетних асигнувань за проектами інформатизації бюджетні кошти використано
неефективно, адже не досягнуто кінцевого результату.

На виконання заходів НПІ за останні 5 років із державного бюджету було витрачено понад
40 млрд. грн бюджетних коштів, задіяно цілий ряд центральних органів виконавчої влади,
однак єдиної державної інформаційної бази так і не створено.

Майже усі державні установи використовують програмне забезпечення різних приватних
структур, не маючи права власності на них, а тому залежать від будь-яких обставин (зміна
ціни, обсягів, доопрацювання тощо).

Водночас єдиної інформаційної бази про активи, доходи, видатки, платежі зареєстрованих
осіб, операції між ними, держава не має в єдиному циклі.

Виходячи з того, що в управлінні бюджетними коштами за останні 10 років зазнало
злочинних змін, методи послідуючого контролю також значно вдосконалено. Головним
контрольно-ревізійним управлінням України з 2003 року запроваджено у практичну діяльність
аудит ефективності виконання бюджетних програм як контрольну складову програмно-
цільової схеми бюджетного процесу в державі.

Це наближена до європейських стандартів нефіскальна форма контролю, в основу якої
покладено оцінку досягнення усіма учасниками бюджетного процесу запланованих цілей
при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та отримання максимального результату
при освоєнні визначеного бюджетом обсягу призначень, тобто фактичної ефективності
виконання бюджетної програми.

Уже сьогодні ця форма контролю отримала визнання у суспільстві, є певні успіхи. Це
ефективний контроль, адже він дозволяє якісно змінити систему управління.

Усього за 2003 – 2010 роки ГоловКРУ проведено 110 аудитів ефективності, під час яких на
предмет ефективності досліджено бюджетні програми, на які було з державного бюджету
виділено 251,8 млрд. гривень. Мета – оцінка досягнення цілей, які є резервними.

Результати аудитів переконливо свідчать про існування комплексу системних проблем і
недоліків у застосуванні програмно-цільового методу в бюджетному процесі, що негативно
позначаються на ефективності і збалансованості видатків державних бюджетів останніх років.

Отже, з метою успішної реалізації реформ у сфері ДВФК в Україні наприкінці поточного
року, ГоловКРУ, як органом, відповідальним за цей напрям, розроблено та затверджено (наказ
ГоловКРУ від 14.12.2010 р. № 467) Стратегію підготовки кадрів для запровадження системи
внутрішнього контролю та створення служб внутрішнього аудиту в органах державного і
комунального сектору України на період 2011–2013 роки.

Мета цієї Стратегії полягає у забезпеченні потреби державних органів у підготовлених за
відповідним фаховим рівнем кадрах, які зможуть реалізувати вимоги законодавства України в
частині організації внутрішнього контролю та здійснення внутрішнього аудиту в органах
державного і комунального секторів.

Для цього необхідно:
– організувати процес підготовки (створити законодавчу базу та методичне забезпечення

для проведення навчань з питань внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, сертифікації
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та підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів; розробити навчальні програми (модулі);
запровадити практичні заняття, тренінги тощо;

– встановити вимоги щодо фахового рівня викладачів, умов їх залучення до процесу
навчань;

– розробити та затвердити кваліфікаційні вимоги до посадових осіб, що претендують на
участь у навчаннях, порядок їх зарахування до складу навчальних груп, поетапні графіки
навчань тощо;

– створити матеріально-технічну базу та розробити відповідне програмне забезпечення
для підготовки фахівців, оцінки їх фахового рівня, підвищення кваліфікації, а також сертифікації
внутрішніх аудиторів.

Відповідно до зазначеної Стратегії реалізовувати таку діяльність передбачено за 3 основними
напрямами:

1) навчання та підвищення кваліфікації керівників і працівників органів державного та
комунального сектору з питань внутрішнього контролю та управління ризиками;

2) підготовка фахівців нової спеціальності „державний внутрішній аудитор”, їх сертифікація
та подальше підвищення кваліфікації;

3) інформаційна та організаційна підтримка запровадження реформ у сфері ДВФК в
органах державного та комунального сектору.

За результатами реалізації цієї Стратегії очікується:
1) посилення відповідальності та запровадження підзвітності керівників за організацію

ефективної системи внутрішнього контролю в кожному сегменті діяльності, а відтак і за прийняті
ними управлінські рішення;

2) формування єдиних підходів до організації системи внутрішнього контролю в органах
державного і комунального сектору України, наближення нормативно-правової бази у сфері
ДВФК до європейських стандартів;

3) запровадження служб внутрішнього аудиту в органах державного і комунального
секторів України;

4) забезпечення потреби органів державного і комунального сектору у спеціалістах з
питань внутрішнього аудиту для створення відповідних служб. Підготовка перших 60 державних
внутрішніх аудиторів для забезпечення першочергової потреби – керівного складу служб
внутрішнього аудиту на рівні центральних органів виконавчої влади протягом 2011 року. У
подальшому – відповідно до затверджених графіків поетапної підготовки;

5) поступове збільшення обсягів щорічної підготовки керівників і спеціалістів з питань
внутрішнього контролю і державних внутрішніх аудиторів та зменшення видатків на їх навчання
завдяки підготовці вітчизняних тренерів та впровадження інноваційних технологій навчання;

6) запровадження системи сертифікації державних внутрішніх аудиторів, періодичного
оцінювання (тестування тощо) та підвищення рівня їх кваліфікації.

Подано до редакції 14 вересня 2010 р.
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ
ГРОШЕЙ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ЗАСТОСУВАННЯ
У статті розглянуто окремі проблемні питання правового регулювання обігу

електронних грошей та законодавчого закріплення їх статусу.

In article author examines some problems of law regulation of electronic money circulation
and legislation confirmation of their status.

Ключові слова: електронні гроші, електронні валютні кошти, платіжні системи, засіб
платежу.

Активний розвиток сучасних телекомунікаційних комп’ютерних технологій призвів до
розвитку нових суспільних відносин. Насамперед це надання послуг за допомогою мережі
Інтернет. Поряд із наданням послуг виникає необхідність і плати за ці послуги. Глобальність
самої мережі, відсутність кордонів у спілкуванні дещо змінили встановлені правила ведення
бізнесу, замовлення послуг і товарів, отримання та оплату. Глобальна мережа надала
можливість проводити операції купівлі-продажу, замовлення послуг, не виходячи з дому.
Швидкість обробки та передачі замовлень відповідно повинні бути підтверджені гарантованою
оплатою коштами. Виникла необхідність у швидких розрахунках. Готівковий обіг передбачає
матеріальне переміщення відповідних купюр чи монет, безготівковий переказ – звернення до
відповідного банку, який здійснюватиме переказ, внаслідок цього втрачається оперативність
щодо розрахунків. Тому було запропоновано електронний варіант грошей, який можна було
б легко і швидко, навіть поза банківською установою переказати на відповідний рахунок свого
контрагента.

Сам термін,,електронні гроші” є відносно новим у науковій літературі і часто застосовується
до широкого спектра різних платіжних інструментів, що ґрунтуються на інноваційних технічних
рішеннях у сфері роздрібних платежів. Основні причини розбіжності суджень полягають,
зокрема, у новизні самого платіжного засобу та різноманітності технічних рішень, реалізованих
у системах роздрібних розрахунків [1]. Не можна не погодитися із дослідженнями
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Моторної Я.В., яка, зокрема, відзначає, що електронні гроші – це малодосліджений об’єкт для
наукової економічної літератури, разом із тим їх уже тривалий час використовують у системі
розрахунків за товари і послуги в глобальній мережі Інтернет, тобто вони стають основним
платіжним засобом, важливим інструментом функціонування інфраструктури електронного
бізнесу [2].

У прийнятій 18 вересня 2000 року Директиві Європейського Парламенту та Ради,,Про
започаткування та здійснення діяльності установами – емітентами електронних грошей та
пруденційний нагляд за ними” зазначено, що для електронної торгівлі, яка швидко розвивається,
бажано забезпечити регулятивну основу, що допоможе повною мірою виявити потенційні
переваги електронних грошей і, зокрема, уникнути затримки впроваджень технологічних
нововведень, а електронні гроші можуть розглядатися як електронний замінник монет і
банкнот, який зберігається на електронному пристрої, наприклад, на чіп-картці або у пам’яті
комп’ютера, і який, в основному, призначений для здійснення електронних банківських платежів
обмеженими сумами [3].

Що ж таке електронні гроші? Відповідно до Європейської Директиви про електронні гроші
№ 2000/46/ЄС від 18 вересня 2000 року: електронні гроші означають грошову вартість, яку
представлено у вимозі до емітента, що:

а) зберігається на електронному пристрої;
б) випускається для отримання коштів на суму, не меншу за вартість у грошовому

вираженні;
в) приймається як засоби платежу за зобов’язаннями іншими, ніж зобов’язання емітента [3].
Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення:,,Електронні

гроші – грошові засоби, які використовуються в електронній системі банківських послуг” [4].
Ряд науковців відзначають складну систему понятійного апарату електронних грошей та

визначають основні три вектори щодо обґрунтування даної дефініції.
По-перше, з економічного погляду, електронні гроші прив’язані до певної традиційної

грошової одиниці або мають установлений фіксований курс обміну, тому їм властиві функції,
притаманні традиційним грошам, а саме – міра вартості та засіб обігу.

По-друге, з технічного погляду, електронні гроші – це електронний запис про певний
обсяг вартості, захищений відповідними криптографічними алгоритмами. Відповідно до
сучасного стану розвитку інформаційних систем і технологій, електронні гроші можуть
функціонувати на основі карток і на програмній основі.

По-третє, з юридичного погляду, електронні гроші є грошовим зобов’язанням емітента,
який повинний обміняти їх на традиційні гроші за вимогою пред’явника [5; 1].

Винахідливі підприємці швидко зорієнтувались у можливостях нового способу
забезпечення платежів. Сьогодні в Інтернеті досить часто можна зустріти повідомлення про
спосіб оплати за надані послуги через перерахування певної суми коштів за допомогою
операторів мобільного зв’язку. Більше того, Київська міська адміністрація як перспективний
спосіб оплати за паркування автомобілів у місті розглядає саме можливість оплати за дану
послугу за допомогою мобільних телефонів. Це є предметом перемов з операторами
мобільного зв’язку [6].

Таким чином, мобільний телефон стає інструментом обігу електронних грошей, а
оператори мобільного зв’язку перебирають на себе частину функцій банківських установ.
Як розглядати мобільний телефон у даних правовідносинах, коли кошти перераховуються із
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одного абонентського рахунку на інший як оплата за певні послуги? Можна стверджувати,
що мобільний телефон є лише інструментом доступу до комп’ютера оператора мобільного
зв’язку. Проте із мобільного телефону на комп’ютер передається певний контент інформації,
який є збудником для проведення операцій подальшої передачі контенту інформації. Тобто
саме з мобільного телефону передається першочергова команда (у вигляді інформації) на
проведення операцій із електронними коштами, що знаходяться на абонентському рахунку
користувача мобільного телефону. Це не суперечить Закону України,,Про платіжні системи
та переказ коштів в Україні”, де в статті 14.1, зокрема, зазначено, що спеціальний платіжний
засіб може існувати у будь-якій формі на будь-якому, крім паперового, носії, що дозволяє
зберігати інформацію, необхідну для ініціювання переказу. Проте даний Закон у статті 14.2
встановлює, що спеціальний платіжний засіб повинний дозволяти ідентифікувати його
держателя [7]. Окремі вчені говорять про те, що віднесення до електронних грошей наперед
оплачених одноцільових карток, які вводяться до обігу, наприклад телефонними компаніями
і містять відомості про оплачені наперед послуги, є помилкою. Емітент таких карток виступає
емітентом не платіжних засобів, а одиниць споживання власної продукції. Таким чином,
природа наперед оплачених одноцільових карток не є грошовою [1]. Аналізуючи загальну
схему трансферабельності електронних грошей [1], можемо прийти до іншого висновку,
наперед оплачені картки за послуги телефонного оператора на початковому етапі дійсно не
мали ознаки трансферабельності – попередньо оплачена сума йшла на оплату за послуги
зв’язку. На сьогодні з введенням такої послуги, як передача електронного еквіваленту грошей
від одного користувача до іншого, ми маємо явну ознаку трансферабельності, тобто обігу
коштів між споживачами.

Схема. Обіг трасферабельних електронних грошей

Банк
(В)

Депозит у В

Е м і т е н т
(ЕЕМ)

1) передоплата
традиційними
грошима

і+1) пред’явлення е-
грошей (грошової
вимоги до
емітента)

і+2) виплата
пред’явнику
традиційних
грошей2) запис на технічному

пристрої е-грошей
(грошові вимоги до
емітента)

Користувач А Користувач В Користувач С

3) е-гроші

товари/послуги

4) е-гроші і) е-гроші

товари/послуги товари/послуги



124                                                                                                             Право

Тому говорити про те, що є помилкою віднесення наперед оплачених одноцільових карток
до електронних грошей вже неправильно. З розвитком технічних пристроїв (телефони,
смартфони, ПК та інші) та відповідного програмного забезпечення, навіть такі, на перший
погляд, не типові еквіваленти можуть набути всіх ознак електронних грошей і претендувати на
відповідне визнання та правове регулювання.

Можемо констатувати, що інструментом проведення операцій із електронними грошима
сьогодні вже є не тільки картки та комп’ютери, а і мобільні телефони, як інструменти для
проведення фінансових операцій. Тому в нормативній базі, що готується, необхідно
передбачити і такі особливості розвитку телекомунікаційних мереж. Законодавством України
не передбачено обов’язковість ідентифікації операторами мобільного зв’язку при реєстрації
нового абонента користувача мобільного зв’язку, крім випадків контрактного обслуговування.
Тому можна говорити, що використання мобільного телефону, як інструменту платежу,
можливе лише при контрактному підключенні абонента, тобто при можливості ідентифікації
особи, яка здійснила той чи інший переказ електронних коштів.

Водночас погоджуємося із висновками Окружного адміністративного суду м. Києва, який
виніс постанову у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю,,Гепард” до
Національного банку України про визнання незаконною постанови,,Про затвердження
Положення про електронні гроші в Україні” від 25.06.2008 року № 178. Під час розгляду справи
було з’ясовано, що позивач випустив електронні картки, за якими користувачі могли
отримувати паливо-мастильні матеріали певного виду, на певну суму, у певній кількості.
Крім того, на картці, що емітує позивач, зберігається наступна інформація: про покупця,
сума сплачених коштів, кількість і марка нафтопродуктів, які повинний отримати покупець.
Під час часткового отримання товару на картку через процесинговий центр позивача
вноситься інформація про залишок товару, який може отримати покупець. Картки позивача
є товарними і використовуються в мережі АЗС позивача, але можуть використовуватися за
договором доручення і в мережі АЗС іншого продавця як товарні картки.

Із рішення суду випливає, що на картках може зберігатись інформація не тільки про
електронні гроші. Суд прийшов до висновку, що позивачем випускаються не платіжні, а товарні
пластикові картки, призначені для фіксування в електронному вигляді заборгованості емітента
перед держателем цих карток за попередньо оплаченими товарами.

Судом було зазначено, що відповідно до Положення та Директиви ЄС електронні гроші
визначені як грошова вартість, яка є вимогою до емітента і яка:

1) зберігається на електронному пристрої;
2) емітується під час отримання грошових коштів у вартісному розмірі не меншому, ніж

емітована грошова вартість;
3) приймається як засіб платежу підприємствами, іншими ніж емітент.
Таким чином, дія Положення про електронні гроші поширюється виключно на ті засоби

розрахунку, що підпадають під визначення електронних грошей (усіх перерахованих критеріїв),
і не поширюється на ті засоби розрахунку, які під це визначення не підпадають. Із зазначеного
також слідує, що такий засіб розрахунку, як пластикова картка, підпадає під дію Положення
виключно у випадку, якщо пластикова картка відповідає всім перерахованим критеріям
електронних грошей, тоді як будь-яка пластикова картка не може автоматично підпадати під
його дію. Зокрема, обов’язковою умовою віднесення платіжних карток до електронних грошей
є можливість їх прийняття як засобу платежу іншими особами, ніж емітент [8].
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Даним судовим рішенням чітко окреслено, що під поняття електронних грошей підпадають
лише ті, які мають спеціальні ознаки та відповідають вимогам, зазначеним у нормативно-
правових документах. Це підтверджує твердження лауреата Нобелівської премії в галузі
економіки Фрідріха фон Хайека, який зазначав, що всі основні функції грошей настільки
пов’язані, що, хоча на перший погляд різні властивості грошей служать різним цілям, у
дійсності гроші виконують єдину функцію, виступаючи як розрахункова одиниця [9].

Однією із реальних можливостей вирішення проблем забезпечення офіційності обігу
електронних грошей може стати прийняття спеціалізованих нормативних документів. У нашій
державі ведеться робота над створенням єдиного кодифікованого нормативно-правового
акта в інформаційній сфері. Одним із можливих варіантів правового забезпечення обігу
електронних грошей у даному кодифікованому законодавчому акті можна передбачити, поряд
із електронною комерцією, електронним банкінгом, чітко визначені елементи статусу, порядку
обігу, емісії, застосування електронних грошей.

Проаналізувавши стан правового забезпечення обігу електронних грошей в Україні та
світі, можемо визначити основні проблемні питання та, відповідно, напрями щодо подальшого
удосконалення регулювання суспільних відносин у зазначеній сфері.

По-перше, існує нагальна потреба у чіткому, на законодавчому рівні, визначенні сутності
електронних грошей взагалі. Це повинно бути зроблено на міжнародному рівні з урахуванням
еволюції електронних платежів та обігу електронних грошей. Необхідно передбачити
можливість, коли електронні гроші еволюціонують до рівня готівкових або безготівкових
розрахунків, та займуть відповідне місце в загальній системі обігу грошей на відповідному
рівні.

По-друге, необхідно визначити на законодавчому рівні правовий статус суб’єктів емітентів
електронних грошей. Якщо це наперед оплачені електронні гроші, то є можливість розширити
коло емітентів іншими суб’єктами, відмінними від банків. Якщо це будуть електронні гроші,
наперед не оплачені, то необхідно визначити це як грошову емісію держави, в такому випадку
право емітувати електронні гроші має виключно центробанк держави.

По-третє, потребує правової регламентації питання транскордонних операцій
електронними грошима. Необхідно врегулювати діяльність суб’єктів підприємницької
діяльності, які здійснюють такі операції, визначити державні гарантії щодо валютних операцій,
визначити обмеження та привести у відповідність валютне регулювання та обіг електронних
грошей у транскордонних операціях.

По-четверте, потрібно встановити мінімальні технічні вимоги до захисту електронних
грошей, чітку нормативну регламентацію стандартів електронних грошей. Крім того, в
більшості систем електронних грошей передбачаються обмеження щодо максимальної суми
на одному рахунку електронного гаманця чи картки, встановлення максимальних трансферів
за одну операцію, за день, з обов’язковим підтвердженням тощо.

Таким чином, можемо констатувати, що інститут електронних грошей – це перспективний
напрям еволюції грошей взагалі. На сьогодні, однією із основних ознак електронних грошей
є те, що вони є наперед оплаченими і, відповідно, тісно пов’язаними із фінансовою системою
держави. Розвиток та еволюція даного виду грошового забезпечення зобов’язань, на нашу
думку, призведе до становлення окремого, на рівні із готівковим та безготівковим, виду обігу
грошей. Тому в концепціях розвитку правового регулювання електронних грошей необхідно
передбачити таку можливість і відповідно регулювати такий обіг.
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Проте недостатня правова регламентація електронних грошей як засобу платежу в Україні
та світі в цілому не дає можливості раціонально розвиватися даному інституту суспільних
відносин. Про це, наприклад, свідчить існування в Україні платіжних карток, емітованих не
банківськими установами, для розрахунків у мережі Інтернет. Емітенти цих електронних грошей
зареєстровані за кордоном, а в Україні мають гаранта щодо виконання своїх зобов’язань по
електронних грошах. Тобто в світі на сьогодні існують валюти суб’єктів підприємницької
діяльності, які мають обіг на рівні із загальновизнаними валютами держав світу. Обіг цих
електронних грошей практично не врегульований, а правові підстави їх обігу досить часто
мають суперечливий характер. Як правило, для того щоб прикрити істинну сутність цих
електронних грошей, їх називають сертифікатами, веб-мані, бони, ваучери тощо. Хоча за
своєю природою вони є електронними грошима – засобами платіжного забезпечення.

Вважаємо, що побоювання щодо того, що електронні гроші можуть витиснути звичайні
готівкові розрахунки є дуже завчасними. На нашу думку, обіг електронних грошей повинний
бути представлений у фінансовій системі як окремий спосіб виконання фінансових платіжних
зобов’язань, поряд із готівковим обігом і безготівковими банківськими розрахунками.

Значні відмінності в правовому регулюванні інституту електронних грошей у різних країнах,
визначенні правового статусу електронних грошей, правовому регулюванні їх обігу роблять
дану сферу привабливою для різноманітних деліктних проявів: відмивання злочинно отриманих
коштів, ухилення від оподаткування, шахрайства, фінансування кримінальних і військових
злочинних формувань. Тому розвиток інституту електронних грошей багато в чому залежить
від міждержавного визнання та відповідного міжнародного правового регулювання.
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МІСЦЕ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ У СИСТЕМІ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

У даній статті досліджено місце Вищої ради юстиції у рамках системи органів
державної влади. У зазначеному контексті розглянуто положення міжнародно-правових
актів рекомендаційного характеру щодо порядку її формування.

This article discusses the place of the Supreme Council of Justice within the system of public
authorities. In mentioned – above context, author consider the international law acts
(recommendatory nature), on the problem of order of its formation.

Ключові слова: Вища рада юстиції, органи державної влади, склад Вищої ради юстиції.

Актуальність дослідження даного питання зумовлена потребою удосконалити
адміністративно-правове забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції
у контексті діяльності Вищої ради юстиції.

Різні аспекти функціонування Вищої ради юстиції досліджували такі вчені, як С. Ф. Василюк,
В. В. Долежан, В. О. Євдокимов, С. В. Ківалов, М. І. Мельник, В. Ф. Погорілко, С. В. Подкопаєв,
А. О. Селіванов, В. І. Шишкін, М. Запорожець, А. Стрижак, О. Ф. Скакун, Ю. П. Битяк та ін.

Метою даного дослідження є здійснення організаційно-функціонального позиціювання
Вищої ради юстиції у рамках системи органів державної влади.

Невизначеність законодавства із питань, що стосуються місця Вищої ради юстиції у системі
органів державної влади, ставить на порядок денний перед дослідником функціонального і
організаційного виміру існування цієї державно-правової інституції питання щодо системи
координат, в яких перебуває чи повинна перебувати Вища рада юстиції.

Науковий пошук вирішення даної проблеми ускладнюється тим, що закони України „Про
судоустрій і статус cуддів” [1], „Про вищу раду юстиції” [2] не визначають системних прив’язок,
які б дозволили із більшою або меншою мірою точності визначити його місце в системі
владних координат.

Як стверджує І. В. Назаров, „Майже у всіх країнах статті конституцій, що регулюють
правовий стан цих рад, поміщені в розділах, присвячених судовій владі або судовій системі. У
Болгарії це гл. VI „Судова влада”, у Португалії – гл. III „Статус суддів” розд. V „Суди”, у
Конституції Італійської Республіки – гл. IV „Магістратура”, розд. I „Судоустрій”, в Іспанії –
розд. VI „Про судову владу”, у Польщі – розд. VIII „Суди і трибунали”, у Конституції Угорської
Республіки – гл. Х „Судова організація” [3, c. 17].
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Конституція України закріпила положення, що регулюють організаційні і функціональні
засади існування Вищої ради юстиції у розділі VIII „Правосуддя”.

Віднесення конституційних норм, що регулюють основи організації і діяльності Вищої
ради юстиції до розділу Конституції України, який регулюює функціонування судової системи,
є опосередкованим свідченням „тісних” правових зв’язків, що існують між Вищою радою
юстиції і судовою системою України. Проте ця „підказка” не несе значного інформаційного
навантаження стосовно визначення місця даного органу в системі органів державної влади і
не може суттєво допомогти у наших спробах вирішити цю наукову проблему.

Отже, питання місцезнаходження даного органу в системі державних органів влади на
сьогодні залишається відкритим. На нашу думку, для того щоб правильно визначити можливе
позиціювання Вищої ради юстиції у системі владних координат, необхідно взяти до увагу
природу повноважень, якими вона наділена, а також з’ясувати, чи існує будь-який інший
державний орган влади із подібним комплексом повноважень, місцезнаходження якого
стосовно інших органів державної влади є визначеним, та застосувати принцип аналогії.

У свою чергу, ч. 1 ст. 1 Закону України „Про вищу раду юстиції” визначає її як: колегіальний,
незалежний орган, що відповідає за формування високопрофесійного суддівського корпусу,
здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній
основі, а також за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо
несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.

Як правильно зазначають представники науки теорії держави і права, „Наявність владних
повноважень є найсуттєвішою ознакою державного органу, це поєднання юридичного
обов’язку органу з його правом. У державного органу не існує прав у чистому вигляді, це не
якісь його привілеї; вони виникають лише у зв’язку з необхідністю для цього органу виконувати
покладені на нього обов’язки. Практичне вираження державно-владні повноваження
отримують у виданні державними органами від імені держави юридично обов’язкових
нормативних і індивідуальних актів, у здійсненні ними контролю за суворим додержанням
вимог, що містяться в цих актах, у їх забезпеченні й захисті від порушень шляхом вжиття
виховних, переконливих, роз’яснювальних й заохочувальних, а в окремих випадках і
примусових заходів [4, c. 207].

Ст. 3 Закону України „Про вищу раду юстиції” встановлює такі повноваження цього органу:
1) вносить подання Президенту України про призначення суддів на посади або про

звільнення їх з посад;
2) розглядає справи і приймає рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог

щодо несумісності;
3) здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів

вищих спеціалізованих судів;
4) розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів

апеляційних і місцевих судів, а також прокурорів.
На виконання наданих їй повноважень відповідно до ст. 27 Закону України „Про вищу раду

юстиції” цей державний орган має право видавати наступні акти:
1) подання про призначення суддів;
2) подання про звільнення суддів з посади;
3) рішення про порушення вимог щодо несумісності;
4) рішення про дисциплінарну відповідальність;
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5) рішення по скарзі на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності;
6) рішення про звільнення члена Вищої ради юстиції тощо.
Таким чином, повноваження Вищої ради юстиції зводяться до двох основних блоків:
а) повноваження Вищої ради юстиції щодо формування суддівського корпусу України;
б) повноваження Вищої ради юстиції щодо дисциплінарної відповідальності суддів і

прокурорів.
З іншого боку, ст. 90 Закону України „Про судоустрій і статус cуддів” визначає, що Вища

кваліфікаційна комісія України є постійно діючим органом у системі судоустрою України, а
ст. 91 встановлює перелік її повноважень. Відповідно до Закону України „Про судоустрій і
статус cуддів” Вища кваліфікаційна комісія України:

1) веде облік даних про кількість посад суддів у судах загальної юрисдикції, в тому числі
вакантних;

2) веде облік даних про кількість адміністративних посад у судах загальної юрисдикції та
негайно повідомляє відповідну раду суддів, Вищу раду юстиції про утворення вакантної посади
голови суду, заступника голови суду;

3) проводить добір кандидатів на посаду судді вперше, в тому числі організовує проведення
щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає кваліфікаційний іспит;

4) вносить до Вищої ради юстиції рекомендацію про призначення кандидата на посаду
судді для подальшого внесення відповідного подання Президентові України;

5) надає рекомендацію про обрання на посаду судді безстроково або відмовляє у наданні
такої рекомендації;

6) визначає потреби в державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на
посаду судді у Національній школі суддів України;

7) приймає рішення про відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням його до
кримінальної відповідальності на підставі вмотивованої постанови Генерального прокурора
України;

8) розглядає заяви та повідомлення про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та
апеляційних судів і за наявності підстав порушує дисциплінарні справи і здійснює
дисциплінарне провадження;

9) приймає рішення за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав
застосовує дисциплінарне стягнення до суддів місцевих та апеляційних судів;

10) приймає рішення про дострокове зняття застосованого до судді дисциплінарного
стягнення.

Наведені вище повноваження фактично є повноваженнями у сфері:
а) формування суддівського корпусу України;
б) дисциплінарної відповідальності суддів.
Таким чином, на нашу думку, даний державний орган у компетенційному аспекті подібний

до Вищої ради юстиції.
З огляду на це пропонуємо застосувати принцип аналогії до Вищої ради юстиції і

детермінувати її місце у складі системи судоустрою України.
Досліджуючи правовий статус Вищої ради юстиції, вчений визначив суттєві прогалини

законодавства, яке врегульовує правовий статусу цього державного органу.
На думку І. В. Назарова, „Особливу потребу у визначенні правового статусу Вищої ради

юстиції викликає центральне розміщення цього інституту в системі державних органів, та
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функціональний зв’язок з усіма гілками влади. Відповідно наукове дослідження статусу Ради
юстиції має на меті виокремлення її специфіки, характерних ознак, відмінних від інших
державних органів, які зазвичай окреслюють місце органу в системі державної влади [3, с. 32,
33]”.

Виходячи з аналізу повноважень Вищої ради юстиції, більшість учених прямо чи
неопосредковано вказують на її адміністративно-правовий статус. Зокрема, О. Ф. Скакун
визначає Вищу раду юстиції як вищий наглядовий орган (за адміністративною і
дисциплінарною стороною діяльності суддів і прокурорів) [5, c. 134].

М. Запорожець пов’язує діяльність Вищої ради юстиції з реалізацією функції
організаційного забезпечення системи судів загальної юрисдикції [6, c. 74].

Ю. Битяк і А. Стрижак розглядають Вищу раду юстиції як своєрідний управлінський орган
у сфері забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції [7, c. 506; 8, с. 40].

У свою чергу, І. В. Назаров виділяє функції Вищої ради юстиції, які переважно за своєю
правовою природою є адміністративно-правовими:

1) функція формування суддівського корпусу – кадрова;
2) функція забезпечення незалежності суддів і правової захищеності прокурорів;
3) дисциплінарна функція;
4) представницька функція;
5) організаційно-управлінська функція [3, с. 32, 33].
Зважаючи на зазначене, пропонуємо визначити Вищу раду юстиції як державний,

колегіальний, незалежний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, у системі
судоустрою, що відповідає за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатний
кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а
також приймати рішення стосовно порушень суддями і прокурорами вимог несумісності та
у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.

У продубльованих у ст. 5 Закону України „Про вищу раду юстиції” конституційних нормах,
що визначають її персональний склад зазначається:

„…Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України, Президент
України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих
навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени,
всеукраїнська конференція працівників прокуратури – двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, міністр
юстиції України, Генеральний прокурор України”.

Цікаво, що Комітет Міністрів Ради Європи рекомендує, щоб державний орган із
функціональним спрямуванням, аналогічним до Вищої ради юстиції:

– „повинний бути незалежним від уряду та адміністративних органів. Для гарантії
незалежності цього органу повинні бути запроваджені такі положення, як, наприклад, нагляд
за тим, щоб його члени призначалися судовою владою, і щоб орган самостійно приймав
рішення про власні правила процедури.

Однак якщо конституція, законодавство чи традиції дозволяють урядові брати участь у
призначенні суддів, то необхідні гарантії для того, щоб на такі процедури призначення не
впливали інші мотиви, ніж ті, що пов’язані з викладеними вище об’єктивними критеріями [9]”,
а Европейська хартія про Закон „Про статус суддів” додає: „орган має бути незалежним від
виконавчої та законодавчої влади, у якому не менше половини від того, хто бере участь у
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засіданні є суддями, обраними такими ж суддями у порядку, що гарантує найширше
представництво суддів [10]”.

Дозволимо собі не погодитися із деякими рекомендаціями, що дає міжнародна спільнота.
Так, не може не дивувати спрощений підхід до формування зазначеного органу, який,

нагадаємо, полягає у тому, що „його члени мають призначатися судовою владою”. Як влучно
вказав І. В. Назаров, „Але важливо зазначити, що це виконується не у всіх … зарубіжних
країнах. На нашу думку, для забезпечення об’єктивності й неупередженості своєї роботи
подібний орган повинний бути незалежним не лише від виконавчої й законодавчої гілок
влади, а й від судової. А такої вимоги (повної незалежності) не містить жодний міжнародний
акт. Вагомішого значення в цьому разі набуває повний перелік суб’єктів формування складу
й компетентність членів Ради при здійсненні повноважень [3, c. 56]”. З високим ступенем
достовірності можна передбачити, що реалізація зазначеної пропозиції сприятиме створенню
системи захисту і відстоювання корпоративного інтересу, що сприятиме уникненню суддями
відповідальності, а відповідно й поширенню вчинення cуддями корупційних діянь і зростання
кількості випадків неналежного ставлення cуддів до виконання покладених на них обов’язків.

Європейська хартія про Закон „Про статус суддів” дещо обережніше підходить до цього
питання і вже веде мову про те, що, принаймні, половина від складу цього органу повинні
бути суддями.

Не погоджуємося з тлумаченням принципу незалежності суду стосовно залежності суду
від інших суддів чи судових установ. Виникнення замкнутої судівської корпорації несе в собі
загрозу судівській сваволі.

Не зрозуміло, чому коли Європейська хартія про Закон „Про статус суддів” вказує на
принцип незалежності спеціально уповноваженого органу у сфері кадрового і
дисциплінарного забезпечення функціонування судів від законодавчої і виконавчої влади,
проте водночас замовчує або байдуже ставиться до проблеми залежності цього органу від
суду.

На нашу думку, цей орган повинний бути незалежними від будь-якої гілки влади (включно
із судовою). Проте чи не суперечить дана теза попереднім висновкам нашого дослідження
про правову природу цього органу (Вищої ради юстиції), як органу виконавчої влади. Ми
вважаємо, що ні.

Спробуємо додатково пояснити нашу позицію. Зупинимося на двох ймовірних аспектах
проблеми. Перший – наскільки статус цього органу як державного органу виконавчої влади
співвідноситься з принципом незалежності влади від виконавчої влади. Другий, чи може
державний орган виконавчої влади бути незалежним від самої виконавчої влади.

Стосовно першого пункту необхідно нагадати, що Вища рада юстиції розглядалася нами
не просто як орган державної виконавчої влади, а як, підкреслюємо, незалежний орган
державної виконавчої влади із спеціальним статусом. Під поняттям „незалежний”, ми маємо
на увазі, і його незалежність від усіх інших органів виконавчої влади. Під час даного наукового
дослідження, ми зробили висновок про те, що Вища рада юстиції є органом державної
виконавчої влади із спеціальним статусом, не на тій підставі, що вона формально входить до
системи органів виконавчої влади, а лише базуючись на аналізі природи її повноважень.
Враховуючи зазначені позиції, вважаємо, що незалежний орган державної виконавчої влади,
який не є інкорпорованим у будь-яку цілісну ієрархічно побудовану систему органів державної
виконавчої влади, і який не перебуває у жодних субординаційних зв’язках з будь-яким іншим
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органом державної виконавчої влади, не може вважатися, у зазначеному Європейською
хартією про Закон „Про статус суддів” контексті, представником виконавчої гілки влади, який
ставить суд у залежність від виконавчої гілки влади.

Щодо другого пункту, то, у даному разі, ми, також, не вбачаємо жодних законодавчо
обґрунтованих перешкод для сприйняття поняття „незалежність” у згаданому ракурсі.

Далеко не всі державні органи виконавчої влади є інкорпорованими в систему державних
органів виконавчої влади, передбачену розділом VI Конституції України, і пов’язані принципом
„єдиноначальності”. Нами було вже доведено, що поняття „вищий орган виконавчої влади”,
що використовується Конституцією України, не означає підпорядкування всіх державних
органів виконавчої влади Кабінету Міністрів України. Водночас цю думку можна ще
аргументувати. Однак, пам’ятаючи про мету нашого дослідження і співвідносячи її з обсягом
даної наукової праці, ми змушені відійти від спроб надмірної деталізації наших міркувань,
оскільки вважаємо, що висвітлені нами позиції є цілком достатніми для розуміння загального
напряму логіки обґрунтування постульованих висновків.

Знову повертаючись до проблеми оптимізації формування складу Вищої ради юстиції,
зазначимо, ми підтримуємо ідею існування максимально широкого суб’єктного кола, що
відповідає за формування складу Вищої ради юстиції. Це допоможе запобігти артикулюванню
і захисту вузькогрупових інтересів. При цьому при формуванні складу цього органу потрібно
виходи з принципу найменшої групової зацікавленості у отриманні можливості впливу на
суд.

Враховучи вказаний підхід, пропонуємо збільшити кількісний склад членів Вищої ради
юстиції за рахунок збільшення кількості представників юридичних вищих навчальних закладів
і наукових установ.

Крім того, вважаємо необхідно на законодавчому рівні передбачити можливість залучення
до формування складу Вищої ради юстиції представників об’єднань різних громадських
організацій (наприклад, правозахисних, журналістських).

Виходячи із специфіки професійної діяльності зазначеної групи осіб, кваліфікаційні вимоги
щодо них повинні бути визначені законодавцем окремо.

Залучення громадян до формування складу Вищої ради юстиції сприятиме підвищенню
рівня гласності, демократизації процедури прийняття рішень та об’єктивності його роботи
взагалі.
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ
СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ:

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті здійснено аналіз дифеніції „модель”, досліджено її основні ознаки, функції,

типи, класифікації, моделі сімейної політики, які властиві сучасним західноєвропейським
країнам. Запропоновано схематичну модель державної сімейної політики України.

In the article analizes the definition of the notion „model”, its main feature, funetions, types,
classification, and the models of family policy which is relevant for modern Western European
contries. The sehematic model of state famile policy of Ukraine is suggested.

Ключові слова: модель, сімейна політика, модель сімейної політики, схематична модель
державної сімейної політики.

Сім’я відіграє важливу роль у житті людини, її захисті, розвитку, задоволенні духовних і
матеріальних потреб, забезпеченні соціалізації. Вона виступає посередником між індивідом і
суспільством, підтримує баланс сімейних і суспільних інтересів шляхом природного
регулювання. Сім’я впливає на процеси суспільного розвитку, становлення громадянських
відносин, відтворення робочої сили, здатна знімати соціальні суперечності і напруження.
Держава зацікавлена у активно діючій сім’ї, яка здатна виробляти і здійснювати власну життєву
стратегію, забезпечувати не тільки власне виживання, а й розвиток. Саме така сім’я є важливим
фактором зміцнення держави і суспільства. Однак сучасний стан цього суспільного інституту
викликає занепокоєння більшості урядів країн світу. Про це свідчать тексти щорічних доповідей
Європарламенту, рекомендації Європейської комісії, Європейського центру по вивченню
сімейної політики тощо. Кризові явища, властиві європейському інституту сім’ї, мають місце
і в українському суспільстві. Українська держава зацікавлена у активному функціонуванні
інституту сім’ї. Про це свідчить розділ II Конституції України, який містить ряд статей, що
конкретизують зміст державної політики щодо сім’ї [1]. Зміст цієї політики передають Сімейний
кодекс України, відповідні статті Кодексу законів про працю, Кримінального кодексу, Кодексу
України про адміністративні правопорушення тощо.

Однак зазначимо, що на практиці спостерігається певна відмінність між задекларованими
у нормативно-правових актах намірами та реаліями життя. Ця відмінність викликана
загальнодержавними, специфічними факторами, зумовленими соціально-економічним
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розвитком країни, так і внутрішньосімейними. Вони негативно вплинули на сімейні цінності
і спосіб життя та призвели до їх нівелювання, а, згодом, і до кризи сімейних відносин.

Подолати наслідки цієї кризи, виробити цілеспрямовану державну сімейну політику,
сформувати для цього законодавчі і сприятливі економічні умови, розвивати відповідне
сервісне обслуговування, вдосконалювати механізми реалізації державних і місцевих, цільових
програм, механізми взаємодії державних органів, громадських організацій, відроджувати та
пропагувати сімейні цінності і спосіб життя – ось далеко не повний перелік завдань, що
повинні бути вирішені якнайшвидше.

Зазначимо, що сімейній політиці приділяли свою увагу такі зарубіжні вчені, як Kamerman
Sheila В., Kahn Alfred J., Esping-Andersen G., Cоleman D.; російськи вчені: Ж. В. Чернова,
О. В. Кайлова, В. В. Елізаров, Г. В. Сабітова, С. В. Дармодехін, О. В. Дорохіна, Т. К. Клімантова,
А. І. Пьянов та інші. На жаль, українські вчені не приділяють значної уваги питанням
дослідження сімейної політики, яку ототожнюють із соціальною і розглядають переважно в
контексті останньої (Я. І. Безгула, Н. Б. Болотіна, Л. В. Забелін, С. Г. Приходько
Б. А. Стичинський та інші). Мабуть, цим і можна пояснити недослідженість методологічних
засад взаємовідносин сім’ї та держави. Закріплені у офіційних документах мета та принципи
державної сімейної політики (зокрема, сім’я як об’єкт і суб’єкт державної діяльності,
переорієнтація соціальної політики на сім’ю тощо) не знайшли адекватного відображення на
практиці. До того ж потребує розробки, враховуючи наведене вище, механізм правового
забезпечення взаємодії держави і сім’ї; необхідно визначити і фактори ефективності здійснення
сімейної політики тощо. Отже, йдеться про доцільність розробки моделі державної сімейної
політики України. Така модель дозволить здійснювати цілеспрямовану державну сімейну
політику, долати кризові явища, властиві інституту сім’ї сьогодні, уникнути
експериментаторства, відродити такі важливі для держави і індивіда функції сім’ї, як
демографічна, життєохоронна, виховання і соціалізації дітей, відтворення трудових ресурсів
тощо.

Спробуємо здійснити аналіз дифеніції „модель”, визначити її основні ознаки, функції,
типи, класифікації, дослідити моделі сімейної політики, властиві сучасним
західноєвропейським країнам і на підставі зазначеного вище запропонувати схематичну
модель державної сімейної політики України.

Дефініція „модель” (фр. – modele, від лат. modelus – міра, зразок) у широкому сенсі – будь-
який образ, що використовується як замінник будь-якого об’єкта, процесу, явища: опис,
зображення, схема, план тощо [2, с.815]. У науці немає єдиної думки щодо використання
терміна „модель”, а тому науковці зазвичай надають йому власний сенс. Найбільш повне
дослідження цієї дифеніції було здійснено А. І. Уємовим [3, с. 48], який здійснив аналіз 37
понять, що були використані науковцями при висвітлюванні проблем моделювання. За
допомогою методу дедукції вчений виявив ознаки змісту узагальненого поняття моделі. У
результаті він отримав визначення моделі через дві основні ознаки: модель як система; модель
як засіб для отримання інформації про іншу систему [3, с. 92].

Виявлені ознаки охоплюють майже всі ознаки, що можуть розглядатися як загальні для
будь-яких понять моделі. Однак їх доцільно розглядати як необхідні, але не як достатні. Тобто
модель може мати будь-які інші ознаки, що відображають специфіку взаємовідносин моделі
і прототипу у конкретній науковій дисципліні і не суперечить двом основним.
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Так, моделі, що використовуються в суспільних науках, характеризуються: абстрактністю
опису реального або теоретично можливого процесу або явища; зумовлені єдністю цілісності
моделі як системи; можливістю отримувати знання та забезпечувати прогнозування,
розв’язанням існуючих проблем завдяки моделі і подальшим дослідженням. Останні дві ознаки
визначають особливу роль моделі у науковому інструментарії – пізнавальну. З погляду
гносеології модель може виконувати декілька функцій: грати роль допоміжної гіпотези; бути
спрощеним допущенням; виступати як частина теорії або ж як її особливий випадок [4, с. 206].
Однак тільки визначивши відношення моделі до певного об’єкта і до певного суб’єкта, можна
вести мову про гносеологічну природу моделювання.

Аналіз філософської літератури з гносеологічних проблем моделювання доводить
відсутність єдності думок дослідників. Наприклад, В. А. Штофф вважає, що,,мысленные
модели есть специфические гносеологические образы” [5, с. 16]. Проти такого широкого
трактування виступає А. М. Коршунов, який заперечує право моделі називатись
гносеологічною категорією. На думку вченого, зміст моделі повинний бути розкритий
суб’єктом у процесі пізнання об’єкта, що моделюється, а саму модель автор розглядає як
модель пізнання [6].

Здійснений екскурс у теорію моделей, на нашу думку, є доцільним для розуміння того
загального, що можуть являти собою моделі сімейної політики, а також для коректного
застосування терміна „модель”.

Невелике дослідження класів і типів моделей і визначення специфіки сімейної політики як
об’єкта аналізу і моделювання допоможе нам сформувати схему моделі державної сімейної
політики України.

Ознайомлення із деякими відомими класифікаціями допоможе орієнтуватися у
подальшому дослідженні. Так, одну із найбільш повних класифікацій наводить В. А. Веніков [7],
який вважає, що моделювання буває: повне і не повне, надумане і матеріальне, у натуральному
і зміненому часі, детерміноване і стохастичне. На думку К.Є. Морозова, як повне, так і не
повне моделювання може бути і наближеним, і точним [8, с. 45].

Певний інтерес, в методологічному аспекті, являє собою класифікація, у якій моделі
поділяються за характером відтворювальних сторін оригіналу на: субстанціональні, структурні,
функціональні та змішані [9, с.109]. Перші три види відповідають поняттям, що відображають
найбільш важливі характеристики складних систем: сукупність елементів, що утворюють
систему; сукупність відносин і зв’язків між елементами; функції, тобто поведінка системи як
цілого у зовнішніх умовах.

Декілька основних принципів класифікації моделей запропонував В.Г. Афанасьєв [3, с. 213–
218]. Залежно від терміна дії моделі і засобу її втілення розрізняють моделі даного, можливого
і бажаного стану системи, евристичні, прогностичні, нормативні, неформальні (такі моделі
іноді називаються описовими, концептуальними) тощо.

Не здійснюючи аналізу переваг і недоліків різних класифікацій, зазначимо, що підстави
для класифікації можуть бути різними. Будь-яка суттєва, у пізнавальному і практичному
аспекті, ознака може бути підставою. Отже, повертаючись до моделі зазначимо, що у
загальному вигляді під моделлю розуміємо систему, дослідження якої допомагає отримати
інформацію. Вважаємо, що зручніше оперувати більш конкретним визначенням моделі як
спеціально створеного аналога, у якому відтворюються принципи організації і функціонування
реально існуючої системи. Відзначимо також, що „моделювання реального процесу можливо
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лише у тому випадку, якщо для нього побудовано чіткий формальний опис, що враховує
основні закономірності процесу і діючі фактори” [10, с. 44].

Проведене дослідження дозволило з’ясувати дифеніцію „модель”, визначити її основні
ознаки, функції, типи, класифікації та зробити відповідні висновки. Необхідно також вивчити
досвід сучасних західноєвропейських країн щодо побудови власних моделей сімейної політики
та врахувати його при побудові моделі державної сімейної політики України. У більшості
країн світу наприкінці 1980-х р. були сформовані моделі сімейної політики. Однак звертаємо
увагу, що універсальна загальновизначена наукова дифеніція „сімейна політика” до цього
часу відсутня, через це уряди країн світу по-різному тлумачать її зміст. Навіть у державних
постановах країн Євросоюзу, Росії та США не існує загальної ідеї і трактування сімейної
політики. Західні науковці пропонують два основних підходи до визначення даного терміна –
вузький і широкий [14]. Однак більшість дослідників [11, с. 13] вважають за доцільне
дотримуватися вузького визначення цього поняття. Нагадаємо, під сімейною політикою вони
розуміють сукупність видів підтримки, що надає держава сім’ям, які мають дітей. Заходи
сімейної політики включають наступні показники: прямі і безпосередні види матеріальної
підтримки сім’ям, що мають дітей. До прямих відносяться дитячі допомоги, які компенсують
сім’ям витрати, пов’язані із піклуванням про дітей і їх вихованням. У кожній країні залежно від
моделі сімейної політики, яку вони реалізують, розмір допомоги і умови виплат є різними.
До безпосередніх видів підтримки відносяться: податкові пільги, що надаються працюючим
батькам, які мають певну кількість дітей; тривалість декретної відпустки і розмір допомоги,
яка виплачується під час вагітності і відпустки по догляду за дитиною (вони також відрізняються
залежно від країни); система суспільних послуг по догляду за дитиною, її розвиненість і
доступність для різних типів сімей.

Найбільш поширеною на сьогодні є класифікація моделей сімейної політики,
запропонована Готьє [11, с. 68]. Зокрема, вона виокремлює чотири основні моделі сімейної
політики, які, на її думку, властиві сучасним західним країнам: просімейна / пронаталістична,
протрадиційна, проегалітарна, просімейна модель невтручання з боку держави. Розглянемо
їх більш детально:

1. Просімейна/пронаталістична модель. Особлива увага приділяється прямим грошовим
допомогам сім’ям, оскільки вважається, що саме фінансові витрати, які лягають на плечі
батьків при народженні і вихованні дітей, є основним мотивом відмови від народження другої
і третьої дитини. Характерною особливістю цієї моделі є відносно високий рівень підтримки
матерів, а саме надання жінкам декретної відпустки і відпустки по догляду за дитиною. Ці
заходи є частиною загального плану по скороченню причин зниження народжуваності, по
зняттю напруження між професійною зайнятістю жінок і їх сімейними обов’язками. Цій моделі
властиві також ліберальне законодавство стосовно абортів і контрацепції. Разом з тим привалює
принцип добровільного батьківства, що дає можливість сім’ям право самостійно приймати
рішення про кількість дітей у сім’ї незважаючи на те, що багатодітні сім’ї більшою мірою
заохочуються державою і отримують додаткову підтримку. Прикладом реалізації даної моделі
є Франція.

2. Протрадиціна модель. Головним завданням моделі є збереження нуклеарної сім’ї. Уряд
частково бере на себе відповідальність за підтримку сімей, однак дії держави спрямовані
здебільшого на підтримку традиційної моделі сім’ї із чоловіком-господарем (працюючим) і
жінкою домогосподаркою (можливо, частково працюючою). У межах цієї моделі сім’ям



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(51) 2010 139

надається середній рівень підтримки. Вважається, що сім’я (переважно чоловік) повинна
відповідати за власний добробут. Важливим джерелом стабільності сім’ї є місцева влада і
благодійні організації. Для цієї моделі властиві недостатній розвиток системи виховних закладів,
низький рівень соціальних послуг, тривалість материнської відпустки по догляду і вихованням
дитини. Цій моделі властиве більш суворе ставлення до абортів і контрацепції. Таку модель
сімейної політики обрала Німеччина.

3. Проегалітарна модель. Ця модель характеризується гендерними відносинами. У першу
чергу, це стосується жінок, оскільки їм створені умови і можливості, які дозволяють суміщати
роботу і сімейні обов’язки. Чоловікам створюють умови, які стимулюють їх до активної участі
у процесі виховання дітей. У цьому сенсі законодавство про батьківську відпустку є основним
елементом моделі. Крім того, інші заходи сімейної політики, наприклад, можливість
використання відпустки по догляду за хворою дитиною не тільки матерям, а й батькам,
розвинена соціальна інфраструктура по догляду за дітьми. Для цієї моделі характерно також
ліберальне законодавство стосовно абортів і контрацепції, принципу добровільного батьківства.
Прикладом втілення даної моделі є Швеція.

4. Просімейна модель невтручання держави у життя сім’ї. У межах цієї моделі держава
надає підтримку тільки сім’ям, які потребують матеріальної допомоги. За добробут сім’ї
відповідає подружжя. Державна підтримка сімей є неефективною. Розмір грошових допомог
мінімальний, перевага надається цільовим, адресним виплатам. Підтримка жінок, що
перебувають у декретній відпустці чи у відпустці по догляду за дитиною є неефективною і
низькою. Відповідальність за забезпечення працівників із сімейними обов’язками розподілена
між приватними підприємцями і державою і надається на мінімальному рівні. Піклування
про дітей і їх виховання визначаються проблемами, що перебувають поза компетенцією
держави. Таку модель сімейної політики застосовують США та Великобританія.

Отже, можна зробити висновок про те, що відмінність між розглянутими вище моделями
полягає у завданнях, які реалізує держава, обравши той чи інший тип політики стосовно сім’ї,
характері взаємодії держави і сім’ї, рівні підтримки сімей. Ще однією важливою підставою для
порівняння моделей сімейної політики є позиція держави стосовно професійної зайнятості
жінок, вона безпосередньо визначає зміст таких елементів сімейної політики, як умови надання
і тривалість декретної відпустки, розмір дитячих допомог і обсяг сервісних послуг.

Аналіз заходів, що здійснюються в межах сімейної політики України, дозволяє віднести
останню до четвертого типу сімейних політик – просімейну модель невтручання держави у
життя сім’ї. Виключення становлять нещодавно введена одноразова матеріальна допомога
по народженню дитини (з 2005 р. сума такої допомоги становила 1 500 грн, а у 2008 р. вона
становила для першої дитини – 12 240 грн, другої – 2 500 грн, і 5 000 грн при народженні
третьої дитини). Проте сума щомісячної допомоги по догляду за дитиною при досягненні
нею трирічного віку є невеликою порівняно з іншими соціальними стандартами. Інші види
допомог (допомога одиноким матерям, допомога на дітей, над якими встановлено опіку
тощо) також мають невеликі розміри.

Водночас норми українського законодавства щодо сім’ї орієнтовані на просімейну/
пронаталістичну модель сімейної політики, що підтверджує їх декларативність. Здійснене
нами дослідження генезису сімейної політики в Україні [13] дозволяє зробити висновок про
доцільність орієнтації на традиційну модель сімейної політики, оскільки вона відповідатиме
історичним реаліям і враховуватиме політичні, економічні, правові та соціокультурні умови.
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Водночас потрібно звернути увагу на те, що обмеження сімейної політики (мається на
увазі розуміння її у вузькому сенсі) призвело до „вузької” моделі сімейної політики, що
обмежується тільки матеріальною допомогою з дітьми. Щодо інших заходів, то вони
здійснюються в деяких країнах у межах інших соціальних допомог. Результатом такого
ставлення до сімейної політики є ототожнення її із соціальною та кризові явища, що властиві
інституту сім’ї. Про це свідчать щорічні заклики Європарламенту щодо внесення відповідних
коректив у національні законодавства країн-членів ЄС. Водночас, як доводить практика,
подолати кризу сімейних відносин за рахунок збільшення заходів економічного стимулювання
сім’ї, урядам країн-членів ЄС не вдається.

Очевидним є необхідність визначити сімейну політику як самостійний напрям соціальної
політики, як систему комплексної діяльності держави і відповідну побудову „широкої” моделі
сімейної політики.

Спробуємо визначити модель державної сімейної політики України, яку, на нашу думку,
необхідно розуміти як протрадиційну модель. Вона повинна враховувати традиції, звичаї,
правовий досвід, історичне надбання українського народу, сучасні тенденції, які відбуваються
в українському суспільстві і в світі, політичні, економічні і соціокультурні умови та відображати
прагнення українських сімей.

Схематично її можна представити так:
1. Теоретичний блок (повинний відображати взаємовідносини українських сімей та

держави) включає: поняття, мету, завдання, принципи, функції, режими та напрями державної
сімейної політики України).

2. Практичний блок (повинний містити механізм організаційно-правового забезпечення
взаємодії держави і сім’ї) поділяється на: правовий (нормативно-правові акти, що регулюють
взаємовідносини сім’ї та держави); економічний (інструменти державної сімейної політики
України); організаційний (суб’єкти державної сімейної політики України, механізм їх взаємодії,
система адміністративних закладів, механізм реалізації та пріоритетні напрями державної
сімейної політики України, план заходів і систему контролю за їх виконанням); ціннісно-
орієнтаційний (або культурологічний) (пропаганда сімейних цінностей і способу життя у
ЗМІ, літературі, мистецтві; організація дозвілля).

Наведене вище дозволяє зробити висновок про доцільність подальшої розробки моделі
державної сімейної політики України, яка дозволить на новому теоретико-методологічному
рівні проводити цілеспрямовану державну сімейну політику, спрямовану на підтримку,
укріплення і розвиток повноцінних сімей в Україні.
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In relation to the question of codification informative legislation of Ukraine.
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На сьогодні в країнах світу економічний та соціальний розвиток відбувається завдяки
впровадженню та використанню інформаційно-комп’ютерних технологій та мереж, які активно
сприяють нарощуванню інформаційних ресурсів і формуванню різних за призначенням
банків і баз даних. Це надає значні переваги в конкурентній боротьбі.

Одночасно у світових соціально-економічних реаліях (партнерство, співробітництво,
конкуренція) глобалізація інформаційних процесів супроводжується різними видами злочинів
проти особи, суспільства або держави. Країни багато втрачають, якщо діють розрізнено, не
дотримуючись загальних принципів і правил. Тому узгодженість правових норм країн і
спільнот за умови необхідності упорядкування відносин, зокрема, у електронно-
інформаційному середовищі є досить актуальною та складною проблемою.

Стратегія України щодо європейської інтеграції передбачає рух до реальної демократії,
соціально орієнтованого ринкового господарства та електронно-інформаційного
громадянського суспільства, які базуються на засадах забезпечення прав людини і
основоположних свобод та верховенства права. Україна у зазначеній сфері керується, зокрема:

– Статутом Ради Європи (ратифіковано Україною 09.11.1995 р.);
– Конвенцією Ради Європи „Про захист прав людини та основоположних свобод” від

1950 р. (підписано 09.11.1995 р.; ратифіковано 11.09.1997 р.) та Протоколами 1 – 8, 11 – 14 до
Конвенції [1];

– Постановою Верховної Ради України „Про заходи державної політики України в області
прав людини” від 17.06.1999 р. № 757-XIV;

– статтею 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським
Співтовариством та їх державами-членами (підписано 14.06.1994 р.);

– Указом Президента України від 11.06.1998 р. № 615/98 „Про затвердження Стратегії
інтеграції України до Європейського Союзу”;

– Указом Президента України від 14.09.2000 р. № 1072 „Про затвердження Програми
інтеграції України до Європейського Союзу”;
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– Законом України „Про ратифікацію Угоди про відновлення Угоди між Україною та
Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво” від 01.07.2004 р.
№ 1964-IV.

У Національній програмі інформатизації інтеграція України у світовий інформаційний
простір визначається як одне з основних завдань [2].

На жаль, загальнодержавного інструментарію щодо методики реалізації цього завдання
не існує. Чинне інформаційне законодавство України інформаційної сфери нагадує будинок,
який будується без єдиного плану. Кожний ініціатор законопроекту чи підзаконного
нормативного акта проводить роботу на свій розсуд, майже не узгоджуючи їх з іншими, та
досить повільно звертає увагу на європейське право.

Основним терміном, що використовується у процесі узгодження законодавства Україні з
європейським правом, є поняття „адаптація”. З початку 1990-х р. воно запроваджується в
Україні до усіх нормативно-правових документів та до матеріалів, які дають його тлумачення.
Так, як зазначено у методично-нормативному посібнику Міністерства юстиції України за
2000 рік [3]: „Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – це процес зближення та
поступового приведення законодавства України у відповідність з вимогами законодавства
ЄС”.

Є й інше бачення вирішення питань інтеграційних процесів у правовій сфері. У статті
академіка НАН України та академіка АПрН України Ю. Шемшученка „Теоретичні проблеми
гармонізації законодавства України з європейським правом” [4] зазначається: „Початковим
пунктом гармонізації законодавства України з європейським правом є уніфікація термінології,
що використовується в …правових системах. Без цього важко досягти взаєморозуміння в
правовій сфері”.

До термінологічних проблем відноситься й уточнення поняття або визначення обсягу
поняття „гармонізація законодавства”. У вітчизняній юридичній науці і практиці дане поняття
також часто називають адаптацією, імплементацією, апроксимацією тощо. Таке змішування
понять не може бути виправданим з погляду наукових підходів.

На нашу думку, найбільш широким і виправданим є поняття „гармонізація законодавства
України з європейським правом”. Гармонізація дозволяє приводити різні правові системи до
загальноприйнятих вимог. При цьому гармонізуватися повинно не тільки національне
законодавство щодо європейського права, але і останнє – з національним законодавством,
адже саме національне законодавство є джерелом розвитку європейського права.

Гармонізація систем національного і європейського права не може здійснюватися
механічно. По-перше, продовжує діяти принцип державного суверенітету кожної країни. По-
друге, кожна країна має багато особливостей, які необхідно оберігати і не втрачати під час
інтеграційних процесів. По-третє, ще не вироблено універсальних організаційних механізмів
гармонізації відповідних правових систем. Крім того, мають місце істотні недоліки в
теоретичному розв’язанні відповідних проблем, що стримує їх практичне вирішення”.

Щодо уніфікації термінології, то потрібно зазначити, що вже понад 20 років європейські
країни в міжнародних стосунках та в законотворчій діяльності на національному рівні
використовують термінологічний багатомовний тезаурус Європейського парламенту
EUROVOC. EUROVOC виконує всі функції, покладені на багатомовні тезауруси, і відповідає
міжнародним стандартам ISO 2788-1986 „Керівні принципи створення і розробки одномовних
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тезаурусів” та ISO 5964-1985 „Керівні принципи створення і розробки багатомовних
тезаурусів” [5].

EUROVOC був спеціально розроблений для роботи з офіційною документацією інститутів
Європейського Союзу. Він виступає в ролі мосту, який з’єднує всі системи документації, яка
має відношення до діяльності Європейського Союзу як усередині інститутів ЄС на
національному та регіональному рівнях, так і в приватному секторі.

EUROVOC використовується бібліотеками інститутів Європейського Союзу, службами
документації, документальними базами даних і користувачами відповідних служб, а саме:

– Європейським Парламентом разом з його документальною базою даних EPOQUE, в
якій містяться матеріали парламентських документів і бібліотечний каталог;

– Відділом офіційних публікацій ЄС з його базами даних (каталогом публікацій CATEL) і
Офіційним журналом ЄС, які використовують EUROVOC для своєї документації. Це надає
доступ до існуючої європейської документації, індексованою на базі того ж тезауруса, що
охоплює всі офіційні публікації інститутів ЄС, документацію Європейського Парламенту та
використовується парламентами країн Європи (Бельгійською Палатою Представників,
Іспанським Конгресом, Асамблею Португальської Республіки тощо).

Впровадження EUROVOC в Україні створює передумови для вирішення завдання
зближення українського законодавства до законодавства ЄС. Пошукові можливості EUROVOC
дозволяють відібрати нормативні акти держав-членів ЄС, що містяться у правових базах даних
за означеною темою. Завдяки тому, що використання тезаурусу дозволяє виконувати пошук
мовою користувача (для цього він повинний бути адаптований до відповідної мови) і знайти
документи, викладені будь-якою з мов держав-членів ЄС, на яку перекладено EUROVOC
(офіційно перекладено одинадцятьма мовами), користувач може визначити напрями пошуку
та відібрати документи для першочергового перекладу. Крім того, розподіл документів за
темами створює передумови для аналізу законодавства держав-членів ЄС та дозволяє
порівнювати співвідношення та зміни у законодавстві за певними галузями в державах-членах
ЄС. Проте поширення в Україні зазначеного тезаурусу як методичної та інтеграційно-правової
бази, зокрема щодо уніфікації юридичної термінології, поки що не відбувається.

Ю. Шемшученко також звертає увагу на поняття „європейське право”: „Навколо нього
ведеться багато дискусій як у нашій країні, так і за кордоном. Обґрунтовується необхідність
прийняти Конституцію Європи, висуваються пропозиції щодо створення єдиної для Європи
судової системи. Зараз уже загальновизнано, що європейське право подібне до міжнародного,
але не тотожне йому. Головна відмінність полягає в тому, що міжнародне право не є юридично
обов’язковим для держав. Наприклад, в Україні тільки ратифіковані Верховною Радою України
міжнародні договори стають частиною національного законодавства. Щодо права
Європейського Союзу, то його директиви є обов’язковими для держав-членів, тобто мають
пріоритет перед національним законодавством.

Проте чи можна ставити знак рівності між правом Європейського Союзу і європейським
правом? Частина фахівців на це питання відповідає позитивно. Але є й інша думка.

У більш широкому аспекті під європейським правом мається на увазі не тільки право
Європейського Союзу, але й інших міжнародних європейських організацій, насамперед –
Ради Європи. На нашу думку, ця позиція має суттєві переваги. Право Європейського Союзу
є складовою європейського права. Останнє не є однорідним. Не всі акти для деяких
європейських держав є обов’язковими у виконанні. Але всі акти мають щось таке, що об’єднує
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їх у загальну систему. Це, насамперед, спільні інтереси людей, що проживають на
європейському континенті. За змістом джерел європейське право класифікують як первинне
і вторинне.

До першого відносять, зокрема, засновницькі договори, що відіграють роль основних
законів: Лондонська угода про заснування Ради Європи від 05.05.1949 р., Угода про
Європейське економічне співтовариство 1957 р., Маастрихтська угода про Європейський
Союз 1992 р. та ін.

Вторинне право – це акти, що приймаються органами міжнародних європейських
організацій в порядку реалізації і конкретизації актів первинного права. Масив цих актів права
істотно більший, ніж масив актів первинного права. До них, зокрема, відносять конвенції,
рішення, директиви, регламенти, рекомендації, рішення Європейського суду та ін. Їх кількість
на сьогодні обчислюється сотнями тисяч. Європейський Союз ще в 1995 р. видав перелік і
опис 800 найбільш важливих його актів, так звану „Білу книгу по підготовці асоційованих
країн Центральної і Середньої Європи до вступу у внутрішній ринок Європейського Союзу”.
На жаль, це видання і донині не перекладено українською мовою”.

Наведене може свідчити, що сьогодні ми говоримо з Європою на різних мовах. Процес
гармонізації потрібно починати з узгодженості юридичної термінології, зокрема,
запровадження в практику термінологічного багатомовного тезаурусу Європейського
парламенту EUROVOC.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та мереж, розширення виробництва технічних
засобів і застосування комунікативної техніки, а головне – наявність людського фактору щодо
корисної мети чи у видгляді задоволення власних амбіцій породили новий вид суспільно
небезпечних діянь, у яких комп’ютерна інформація все більше стає об’єктом зазіхань. Атаки
у глобальній мережі Інтернет, шахрайство з пластиковими платіжними картками, крадіжки
коштів з банківських рахунків, корпоративне шпигунство та поширення дитячою порнографії
– ось тільки деякі зі злочинів, що поширюються. Такі протиправні діяння становлять суспільну
небезпеку, реально загрожуючи інформаційній безпеці – складовій національної безпеки.

Національна інфраструктура держави тісно пов’язана з використанням сучасних
інформаційних технологій та мереж. Діяльність фінансових, банківських, енергетичних,
транспортних систем, керування повітряним рухом, швидка медична допомога тощо
перебувають у повній залежності від надійної та безпечної роботи автоматизованих систем
обробки даних, що певною мірою ставить під загрозу не тільки інформаційну, але й національну
безпеку держави.

Основною метою кіберзлочинця є отримання даних і внесення змін до процесів їх циркуляції
у телекомунікаціях. На відміну від звичайного злочину, кіберзлочинець не використовує
традиційну зброю (ніж, пістолет тощо). Його арсенал – інформаційна зброя, всі інструменти,
що використовуються для проникнення у мережу, злому і модифікації програмного
забезпечення, несанкціонованого отримання даних, блокування або порушення роботи
комп’ютерних систем чи мереж. До зброї кіберзлочинця можна додати – віруси, програмні
закладки („червяки”, „троянські коні”, „cookies” – букв. – „печиво”), які дозволяють отримати
несанкціонований доступ до даних [6]. Арсенал злочинців може мати найсучасніше програмне
забезпечення та обладнання, що надає можливість вчиняти злочини проти будь-якої країни
світу. Ця проблема вже давно перетнула кордони держав і стала проблемою міжнародного
масштабу.
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В умовах формування світового електронно-інформаційного середовища та глобального
інформаційного суспільства, жодна держава не здатна протистояти цьому злу самостійно.
Зважаючи на те, що значна частка засобів боротьби із злочинами належить до внутрішньої
компетенції кожної держави, необхідно паралельно розвивати як національне законодавство,
спрямоване на боротьбу з комп’ютерними злочинами, так і спиратися на існуючий світовий
позитивний досвід, узгоджуючи його європейським правом, яке нормативно визначається у
документах Ради Європи та Європейського Союзу.

Адаптація національного інформаційного законодавства до європейського права –
питання, яке безпосередньо пов’язано із становленням нової юридичної науки, наукової
дисципліни та нової юридичної галузі – „Інформаційне право”. Це передбачає наявність у
державі спільних принципів наукового формування інформаційного законодавства, яке
схильне до перманентних змін, та вирішення питань  створення базового, цілісного
нормативно-правового акта для всієї інформаційної сфери держави.

В Україні вже створені не тільки наукові, а й законодавчі засади щодо здійснення
систематизації інформаційного законодавства на рівні кодифікованого акта. Законом України
„Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки” від
09.01.2007 р. № 537-V (частина 2, Розділ III. „Національна політика розвитку інформаційного
суспільства в Україні”) передбачено: „З метою підвищення ефективності розвитку
інформаційного суспільства необхідно створити цілісну систему законодавства, гармонізовану
з нормами міжнародного права з питань розвитку інформаційного суспільства, зокрема
здійснити кодифікацію інформаційного законодавства” [7].

Аналіз упорядкування інформаційних відносин в Україні і в міжнародній практиці дозволяє
визначити ряд основних положень на рівні інформаційного законодавства, що виступає
публічно-правовою основою інформаційного права:

– предмет правового регулювання – інформаційні та інформаційно-інфраструктурні
відносини;

– об’єкти інформаційних відносин – інформація (знання, відомості) та дані (електронні
сигнали й структури в е-просторі, до яких інформація пристосована);

– метод правового регулювання – системне, комплексне застосування методів цивільного,
адміністративного і кримінального права (що визначає міжгалузеву сутність публічно-
правового регулювання) з урахуванням методів приватноправового регулювання (на рівні
угод, добрих звичаїв, традицій, норм суспільної моралі, ділової етики).

Через предмет правового регулювання та міжгалузеві комплексні інститути права
інформаційне право має зв’язок з іншими галузями права (зокрема, господарським, трудовим
та ін.) і створює з ними складну, велику, агреговану гіперсистему права інформаційного
суспільства.

Серед основних напрямів упорядкування та регулювання інформаційних відносин, які
складають правове поле інформаційної діяльності, можна виділити наступні:

– визначення і правове закріплення головних напрямів державної інформаційної політики,
виходячи із загальнолюдських принципів поваги і гуманного ставлення до людини, її честі,
гідності, репутації та інших особистих прав;

– забезпечення правового режиму формування і використання національних
інформаційних ресурсів щодо збирання, обробки, зберігання та поширення інформації;
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– створення системи юридичних процедур реалізації конституційних прав громадян
України стосовно гарантій, охорони, захисту їх персональних даних за умови розвитку процесів
інформатизації державних органів управління;

– забезпечення умов для розвитку гарантій, охорони і захисту всіх форм власності на
інформацію, інформаційні продукти, інформаційні ресурси, інформаційні технології та
інформаційні послуги;

– державно-правове сприяння формуванню ринку інформаційних продуктів,
інформаційних ресурсів, інформаційно-комп’ютерних технологій, телекомунікаційних мереж
та інформаційних послуг з пріоритетами для вітчизняних виробників;

– організація створення державних і регіональних інформаційно-комп’ютерних систем і
мереж, забезпечення їх сумісності і взаємодії в єдиному інформаційному просторі України;

– створення реальних умов для якісного й ефективного забезпечення необхідною
інформацією громадян, органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
державних і приватних організацій;

– забезпечення балансу прав і обов’язків людини, суспільства і держави з урахуванням
інтересів національної безпеки, невід’ємною складовою якої є інформаційна безпека;

– державне стимулювання та удосконалення механізму залучення інвестицій, розробки і
узгодження проектів Національної програми інформатизації і відомчих програм
інформатизації (міністерств, комітетів, установ, підприємств, організацій усіх форм власності).

Виходячи із зазначеного, нормативно-правовим документом, що структурує, визначає і
упорядковує інформаційні відносини, повинний бути кодифікований акт щодо усієї сфери
інформації, інформатики, інформатизації та інформаційної безпеки. Сфера застосування цього
кодифікованого акта як складової загального права України стосовно інформаційної діяльності
має назву – інформаційне право, а сам кодифікований акт пропонується назвати Кодексом
України про інформацію.

Кодекс України про інформацію, як базовий правовий акт, повинний отримати офіційний
статус пріоритетності в системі інформаційного законодавства України, порівняно з усіма
іншими нормативно-правовими актами щодо інформаційної сфери, про що необхідно
обов’язково зазначити у прикінцевих його положеннях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Режим доступу: //www.coe.kiev.ua/uk/index3.htm
2. Про Національну програму інформатизації : Закон України : від 04.02.1998 р. № 74/98-

ВР. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
3. Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до

законодавства Європейського Союзу / [за заг. ред. міністра юстиції України С. Станік]. – К. :
Логос, 2000. – 120 с.

4. Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми гармонізації законодавства України з
європейським правом / Ю. Шемшученко // Правова інформатика. – 3 / 2004. – № 3. – С. 2–5.

5. Тезаурус EUROVOC : автоматизована інформаційно-аналітична система порівняння
законодавства України із законодавством держав ЄС : посібник; / [за ред. академіка НАН
України В. Тація та академіка АПН України В. Зайчука]. – К. : Парлам. вид-во, 2004. – 383 с.

www.coe.kiev.ua/uk/index3.htm
www.rada.gov.ua3


148                                                                                                             Право

6. Брижко В. М. Е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право : монографія /
В. М. Брижко, М. Я. Швець, В. С. Цимбалюк. – К. : ТОВ „Пан Тот”, 2007. – 234 с.

7. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки :
Закон України : від 09.01.2007 р. № 537-V. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

8. Брижко В. М. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин :
монографія / В. М. Брижко. – К. : ТОВ „ПанТот”, 2009. – 418 с.

Подано до редакції 15 січня 2010 р.

www.rada.gov.ua.8


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(51) 2010 149

УДК 347.73: 61
П.Є. Лівак,
кандидат юридичних наук,
Національний університет
ДПС України

РЕАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ
РЕФОРМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ
ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Статтю присвячено дослідженню та аналізу проблем впровадження реформ в охороні

здоров’я України щодо аспектів покращання надання медичної допомоги громадянам
держави і запропоновано власний погляд на шляхи їх реалізації в умовах впровадження
інституту обов’язкового медичного страхування.

The article deals with the research and analysis of the reforms implementation problems in
Health care of Ukraine concerning the improving aspects of providing medical aid to the citizens
of the state and it also suggests a personal view on the ways of their realization under the
conditions of the establishment of the institution of a compulsory medicine insurance.

Ключові слова: правові i фінансові проблеми охорони здоров’я, реформи медичної галузі,
медична допомога, обов’язкове медичне страхування.

Стаття 49 Конституції України [1] закріплює право кожного громадянина на охорону
здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Багато дискусій виникає з приводу
декларативності конституційного тексту. Але громадянам України потрібні не численні
лозунги, декларації і нездійснені обіцянки, а змістовне наповнення вказаної конституційної
норми, а саме –здатність владних інституцій побачити коріння проблем кризового стану галузі
і готовність та бажання суспільства до реформ в охороні здоров’я.

Необхідно зазначити, що стара система відносин медичної галузі в нових ринкових умовах
стала досить неповороткою і не спроможною враховувати динамічні зміни сьогодення та
зростаючу роль науково-технічного прогресу, а також підвищені вимоги і потреби споживачів
медичних послуг. Ситуація, що склалася в медичній галузі на двадцятому році незалежності
України, не влаштовує усі сторони взаємовідносин суб’єктів та об’єктів системи, „пацієнт-
лікар-суспільство-держава”:

– пацієнти – не задоволені якістю та рівнем медичної допомоги;
– медичні працівники, що надають послуги, – низькою оплатою праці, низьким технічним

рівнем забезпечення галузі;
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– суспільство та держава – низьким рівнем результатів діяльності системи охорони здоров’я
та неефективним використанням фінансових коштів, що виділяються державою на
функціонування медичної сфери.

Непомітні зовнішньому погляду процеси формування ринкових механізмів у виробничій,
фінансово-економічній і в соціальних сферах – науці, освіті та медицині, породжують масу
нових і непередбачуваних проблем, що пов’язують із фінансово-економічною кризою та
зростанням корупції в багатьох владних державних структурах, у тому числі в медицині.

Криза в охороні здоров’я України почалася від часу отримання незалежності і
продовжується далі. Так, за 20 років із нашої медицини, на думку лікаря-юриста
Ахметшина Р. Л., витягнули все, що можна і чого не можна [1, c. 21]. На жаль, цей процес
продовжується як за рахунок обмеження фінансування системи охорони здоров’я із
державного бюджету на рівні 3,0 % ВВП так і найнижчої серед усіх галузей заробітної плати
медпрацівників, що й призвело до чітко передбачуваних наслідків – зупинка розвитку системи
охорони здоров’я та катастрофічний стан здоров’я нації.

До наведеного необхідно додати також існування в економіці реальних інфляційних
процесів, а саме: інфляції витрат (cost-push-inflation) – стійкого збільшення загального рівня
цін, інфляції заробітної плати (wage inflation) – зростання з часом грошової заробітної плати [2,
c. 205], що були пов’язані із непрофесійною діяльністю та неадекватною монетарною політикою
державних структур – Національного банку України, що призвело до нестабільності
національної валюти та згубних наслідків для розвитку економіки всіх галузей народного
господарства, особливо, медичної.

У соціально-економічних умовах, що склалися, галузь охорони здоров’я значною мірою,
втратила ознаки системності [3, c. 60], а колишні адміністративні важелі управління мережею
лікувально-профілактичних закладів не компенсувалися методами економічного управління [4.
c. 134], оскільки економічні відносини реалізуються поза сферою управління. Управління в
економічній сфері медичної галузі не містить економічного характеру, а тому воно повинно
набути юридичного характеру [5, c.14]. Зазначене найбільш реально можна вирішити шляхом
впровадження у сферу охорони здоров’я інституту обов’язкового медичного страхування.

Вирішення багатьох проблем медичної галузі полягає у зміні підходу до ідеології
перетворень не тільки самої системи охороні здоров’я – із середини, але й настав час відповідати
тим зовнішнім перетворенням, що відбулися і продовжують відбуватися в країні в цілому, за
межами самої системи охорони здоров’я для того, щоб сфера охорони здоров’я знайшла
своє місце в ринковому економічному просторі. При цьому публічне управління не повинно
вступати у суперечність з ринковим механізмом економічного обороту і повинно мати правові
способи відносин із ринком без шкоди для його розвитку. Для цього необхідно розробити і
застосувати правові важелі та економічні механізми діяльності медичних закладів усіх форм
власності при інтеграції у ринок суб’єктів цих відносин для задоволення їх потреб.

Основу концепції становить погляд на проект реформ медичної галузі, як на керовану
зміну початкового стану (Status Quo) системи охорони здоров’я, пов’язаної із витратою часу
і коштів. Дослідження процесу розвитку медичної галузі в умовах формування ринкових
механізмів і регулювання змін при цьому, здійснюваних за заздалегідь розробленими
правилами у рамках існуючого реального Державного бюджету і в умовах тимчасових
фінансових обмежень є суттю цієї нової концепції реформи медичної галузі.
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За останні роки громадськість уже сприймає як необхідність використання
багатоканального фінансування вітчизняної охорони здоров’я, у якому обов’язкове медичне
страхування буде займати не останнє місце.

Метою статті є дослідження процесу проведення фінансово-правових реформ медичної
галузі та перспектив запровадження в Україні інституту обов’язкового медичного страхування.

У зв’язку із цим реформування медицини є актуальним для всіх галузей управління
суспільством як безпосередньо, так і опосередковано, через зміни, які впливають на рівень
громадського здоров’я, тобто на народжуваність, захворюваність, смертність, і як результат –
на середню тривалість життя населення. І тому забезпечення оптимальної якості життя
населення є, зрештою, метою перетворень в економічній, політичній та соціальній сферах
життєдіяльності суспільства [7, c. 23].

Необхідно відзначити, що приватні ринки в Україні в перехідний період не спроможні
ефективно функціонувати, а державна система охорони здоров’я взагалі перебуває поза дією
законів ринку. У цьому випадку державне регулювання галузі зобов’язано сприяти
ефективному функціонуванню ринку, замінюючи або доповнюючи його через включення
різних механізмів і стратегій із сфери політики, економіки, права, управління тощо. При цьому
вирішення більшості проблем діяльності медичної галузі потребує не тільки удосконалення
механізму розподілу наявних фінансових ресурсів галузі, але й пошуку нових джерел
фінансових коштів, одним із яких, на нашу думку, буде саме впровадження системи
обов’язкового медичного страхування.

В Україні вже давно назріла необхідність у серйозних структурних змінах щодо фінансового
та правового забезпечення, а також системи управління охорони здоров’я, при зміні відносин
з іншими галузями народного господарства. Потреба в глибоких змінах ролі держави викликана
необхідністю вирішувати наступні фундаментальні питання:

– яким повинний бути масштаб діяльності держави щодо рівня державних витрат на сферу
охорони здоров’я;

– який рівень та види медичного забезпечення повинні залишатися здебільшого у веденні
держави;

– якими повинні бути частки державної, комунальної та приватної медицини;
– як відбуватиметься процес формування джерел фінансування медичної галузі в умовах

запровадження обов’язкового медичного страхування та як забезпечити їх правове
регулювання;

– як у сьогоднішніх умовах за наявності діючого законодавчого поля країни запровадити
контрактні умови та віднайти фінансові стимули праці медичних працівників;

– як на законодавчому рівні громадяни країни зможуть контролювати діяльність медичних
закладів і страхових компаній;

– як лікарі зможуть також бути учасниками страхового ринку, виходячи із своїх
корпоративних інтересів, як особи, які є основними і єдиними надавачами медичних послуг;

Вирішення поставлених питань потребує перегляду правил у взаємовідносинах системи
„пацієнт-лікар-суспільство-держава”, при цьому повинна радикально змінитися роль і функції
держави. На сьогодні вирішення питань пов’язане з балансуванням державного бюджету, які
необхідно розглядати з погляду соціальної і медичної доцільності та економічної ефективності,
виходячи із ступеня залучення держави в процеси перерозподілу доходів, а саме: зміни до
статей Податкового та Бюджетного кодексів України, а також стосовно збільшення акцизних
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зборів із продажу тютюнових та алкогольних напоїв, кошти з яких направляти на вирішення
проблем охорони здоров’я громадян і збільшення частки місцевих податків, частину яких
також направляти на медицину на місцевому рівні, адже майже 80 % фінансових коштів, що
спрямовують на забезпечення діяльності медичних закладів, вирішують саме органи місцевого
самоврядування.

Аргументи базуються на останніх досягненнях економічної теорії, що виробила критерії
для оцінки того, в яких галузях ринок може діяти успішно, а де виявиться недосконалим. У
сфері охорони здоров’я умови, необхідні для ефективної роботи приватних ринків, в Україні
мало розвинені, і тому чітко сплановане втручання держави у виправлення ситуації в розвитку
людського капіталу може бути виправдано досягненням ефективності.

Безперечно, що для ефективного і результативного проведення процесу реформ у системі
охорони здоров’я в обов’язковому порядку насамперед необхідно провести ґрунтовний аудит
з боку авторитетних міжнародних організацій щодо рівня, можливостей і якості надання
медичної допомоги громадянам країни, забезпечення якісними лікарськими засобами, а
також відповідні інформаційні, маркетингові, правові, фінансові та екологічні аудити. Аналіз
комплексного проведення всіх форм аудиту дасть точну оцінку реального впливу кожного
фактора окремо на стан медичної галузі та надасть можливість знайти відповідь і визначитися
із критеріями, що робити в першу чергу та через які механізми вплинути на позитивні зміни
в галузі. У цьому аспекті першу скрипку повинні відіграти засоби масової інформації – п’ята
влада – за підтримки інститутів державної влади на всіх рівнях, лідерів суспільної думки, вчених,
лікарів, громадські організації, і особливо суспільство. Мета такої компанії – розвіяти усталені
стереотипи і міфи, пояснити пересічному громадянинові і закріпити в його свідомості, що
держава, працівники медичної та фармацевтичної промисловості піклуються про нього не
на словах, а на ділі, що найбільше потребує допомоги у покращанні свого здоров’я. Без
проведення такого аудиту, реформи будуть проходити наче в тумані. При цьому протягом 3
років періоду впровадження реформ необхідно проводити міжнародні конференції, а особисто
міністру охорони здоров’я давати звіт перед владою та суспільством щодо проведення процесу
реформ та їх наслідків і обґрунтовувати необхідність тих чи інших змін.

При трансформаційних змінах суспільства не існує ні однієї практичної моделі, яку можна
запозичити із книг, але існують конкретні специфічні методи роботи і практичної діяльності у
сфері медицини, які можуть бути проаналізовані і адаптовані до умов, що склалися за роки
незалежності України в системі охорони здоров’я. Можна взяти деякі уроки з описанням
передового досвіду тієї чи іншої країни, але чи можна застосувати його в умовах іншого
суспільства – на це запитання можуть відповісти лише ті люди, які проводять реформування
в медицині. Даний процес можна характеризувати, як перехідну модель пристосування досвіду
і уроків з проведення реформ у медичній сфері одних країн до основних правових, соціально-
політичних, фінансово-економічних та управлінських умов інших.

 У сучасних демократичних державах і розвиненого громадянського суспільства методи
роботи медичної галузі постійно проходять досить динамічні зміни (наприклад, нові методи
досліджень, технології пов’язані із генною інженерією або застосування стволових клітин і
т.д.) розвиваються нові стратегії роботи медичної сфери, нові зв’язки з неофіційними
суспільними структурами громадського контролю і інститутами громадянського суспільства,
які повинні відповідати змінам часу і вимогам суспільства щодо надання відповідного рівня
та якості медичної допомоги.
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Основні правові засади та фінансові і організаційні механізми діяльності медичної галузі в
нових ринкових умовах – централізація, децентралізація, делегування повноважень повинні
випробовуватися або поволі розвиватися, тобто адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх
факторів, які впливають на розвиток охорони здоров’я при трансформаційних процесах у
суспільстві.

Адаптація потребує точного обліку конкретних умов, в яких функціонувала і в яких
функціонує в даний час система охорони здоров’я України в умовах ринкових відносин.
Безперечно, реформи в медицині будуть впливати на основні правові, фінансово-економічні,
соціально-політичні, управлінські, етичні, етнічні та духовні цінності. Від цих реформ хтось
виграє, а хтось програє. Нова ефективна робота реформованої медичної галузі
перерозподілить повноваження, права, фінансові ресурси і привілеї із відповідними важелями
впливу на правовідносини всіх суб’єктів у системі „пацієнт-лікар-суспільство-держава”. Тільки
в таких умовах медицина почне діяти по справедливості, оскільки буде слугувати більшості
населення. Зрозуміло, що при цьому виникне деяка протидія, а іноді значний, який завжди
буде для будь-яких реформ, а особливо для медицини сьогодні.

Проведення реформ у системі охорони здоров’я не є самодостатнім процесом, хтось
повинний це робити і робити наполегливо, постійно, з чітким розумінням правових, фінансово-
економічних, суспільно-політичних, інформаційних і кадрових наслідків реформ, які виходять
за межі суто медичної діяльності. Розуміння і попередження проблем, пов’язаних із можливим
розчаруванням, є обов’язковими для реформаторів. Роззброєння потенційних противників
реформ у медичній галузі потрібно починати з інститутів державної влади, а закінчувати
тими, хто працює в самій медицині – головних лікарів і всіх медичних працівників сфери
охорони здоров’я, що є сьогодні досить складним завданням, як і акумуляція достатніх
фінансових ресурсів, а також розробка і впровадження нових законодавчих актів, необхідних
для забезпечення незворотності реформ.

Реформи в медичній сфері необхідно захищати в обстановці глибокої фінансово-
економічної кризи, коли переважають і зростають недовіра, розчарування та песимізм. Ця
тенденція потребує міжнародної допомоги для проведення реформ у медицині, що дозволяє
більш ефективно боротися з інерцією, яка народжується реформами, і стають частиною
професіональної та адміністративної культури в медицині. Необхідний демократичний баланс
буде порушений у бік ефективності. У короткостроковій перспективі ефективність може
народжувати у населення відчуття довіри. У довгостроковій перспективі ефективність сама
по собі не зможе достатньо довго підтримувати довіру та оптимізм серед медичних працівників
та пацієнтів щодо позитивних змін у медичній галузі без відповідної підтримки з боку владних
інститутів держави та просвітницької роботи серед громадян України. Безперечно для
керованого розвитку процесу реформ необхідне фінансове забезпечення та розробка і
прийняття в Парламенті України відповідних нормативно-правових актів.

Отже, як бачимо із наведеного, необхідно створити робочу групу із високопрофесійних
науковців і практиків у сфері медицини, права, економіки, фінансів, програмування, політології
і соціального страхування, для розробки теоретичної бази та практичних рекомендацій з метою
подальшої їх реалізації на практиці. Довіра і підтримка соціальних інститутів суспільства вкрай
необхідна для підтримки реформ у медичній галузі. Реформи законодавства, ефективна і
чесна співпраця між медиками та громадянським суспільством повинні підтримувати систему
охорони здоров’я в її роботі.
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Реформи повинні проявлятися, насамперед, у звичайній роботі самих медичних
працівників системи охорони здоров’я. Необхідно відносно чітко розробляти плани реформ
медичної сфери на перспективу та сформулювати нові завдання, цілі і цінності в умовах
ринкових відносин при зміні взаємозв’язків та впровадження інституту обов’язкового
медичного страхування. Зрозуміло, що при цьому найскладніше завдання, – це реалізація
плану реформ на довгостроковій основі. Оцінки реформи повинні іти попереду риторики,
щоб відслідковувати те, що дійсно змінилося в поведінці всього суспільства, починаючи від
владних інституцій на рівні держави – Президента України, Кабінету Міністрів України, депутатів
Верховної Ради України, серед керівників і депутатів місцевих рад, а також керівників медичної
галузі, управлінців середнього рівня і звичайних медпрацівників, постійно моніторувати процес
думок і побажань самого суспільства. Необхідно зробити два висновки із цього
спостереження. По-перше, реформи в медицині повинні ґрунтуватися не тільки на самій
медичній сфері та розумінні її завдань і роботи, але й на підґрунті нових взаємозв’язків з
іншими галузями народного господарства в умовах ринкових відносин, що мають вплив на
процес реформ. Питання, яке необхідно задати: чому працівники медичної галузі, яких держава
найняла на роботу, повинні погоджуватися на реформування, по-новому розглядати свою
практичну діяльність, вивчати і застосовувати нові навички правових взаємовідносин суб’єктів
різних форм власності в системі „пацієнт-лікар-суспільство-держава” при наданні медичної
допомоги населенню. Реформи тільки тоді реалізуються в житті, коли вони виконуються.
Необхідно, щоб реформи і політика впровадження реформ були важливі не тільки для самих
пацієнтів, але й для фахівців медичної сфери, що впроваджують їх у свою діяльність, і для
суспільства загалом. Медичні працівники, які знають про роботу галузі найбільше, повинні
брати участь у плануванні і реалізації реформ.

Як бачимо, для вирішення даної проблеми необхідно систематизувати законодавство, що
буде регламентувати і регулювати політико-правові, фінансово-економічні, соціальні,
організаційні, кадрові й інші аспекти діяльності системи охорони здоров’я, вирішення проблем
міжбюджетних відносин державної та комунальної форм власності й питання забезпечення
державних гарантій у сфері соціального страхування через введення інституту обов’язкового
медичного страхування.

Основний політичний контроль за діяльністю медичної галузі, який сьогодні покладено на
державу в особі тих, хто нею управляє, повинний буде враховувати вплив інших суб’єктів на
нові принципи управління в умовах розвиненого громадянського суспільства. Пріоритетним
кроком у зміні ситуації є перехід до державно-суспільного механізму управління системою
охорони здоров’я, а саме – узаконений поділ повноважень з прийняття рішень між державними
органами управління охороною здоров’я, професійними організаціями медиків, які
представляють свої корпоративні інтереси та громадянами. Тобто повинна бути спільна,
основана на законі діяльність органів державної влади, корпоративних професійних асоціацій
медиків і суспільних структур [9, с.24], яка у вигляді централізованої бюджетно-страхової
медицини, на думку В. Д. Карамишева, може бути ефективною, щоб забезпечувати
максимальну прозорість для суспільства [8, с. 67].

Pеформи – це довгостроковий процес, що потребуює часу, терпіння та здорового глузду
щодо їх реалізації. По-перше, ніщо не буде працювати, як планується і очікується, адже під час
реформ будуть зміни. По-друге, як зазначалося вище, буде протидія, яку потрібно подолати,
щоб заперечення не мали вигляду нерозумних і незаконних, що захищають тільки свої особисті



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(51) 2010 155

– приватні чи корпоративні інтереси медиків, а не інтереси суспільства і держави. По-третє,
навіть ті реформи, які були зустрінуті позитивно, із часом будуть потерпати від відсутності
активної підтримки не тільки від владних інституцій, але й від самого суспільства, яке, відчувши
покращання в наданні медичної допомоги, повинно бути зацікавленим у подальшому
продовженні позитивних змін у системі охорони здоров’я. Рутинність реформ потребує
проведення час від часу агітаційних і рекламних компаній для підтримки ентузіазму
реформаторів, тобто потрібна відповідна PR- компанія щодо позитивних змін у медичній
сфері і намірів державних органів, професійних організацій медиків і самого суспільства. По-
четверте, проходження реформ повинні підходити до місцевих умов так, щоб не „шокувати”
ні медичних працівників, ні громадянське суспільство. По-п’яте, медична спільнота повинна
придати реформам таку форму, щоб вона відповідала інтересам суспільства, а при прийнятті
нововведень, не потребували радикальних чи революційних змін існуючого внутрішнього
розподілу влади і повноважень у системі охорони здоров’я та в організації надання медичної
допомоги населенню. По-шосте, реформи повинні стати управлінською практикою, а стосовно
керівних кадрів необхідно застосувати практику ротації. При цьому повинна бути розроблена
система підготовки керівного складу в системі охорони здоров’я, (сучасна, трьохрічна освіта
менеджерів у сфері охороною здоров’я) на всіх рівнях керівної драбини – від міністра охорони
здоров’я, начальників обласних управлінь охорони здоров’я і районних відділів охорони
здоров’я, виходячи з пропозиції здорового глузду і професійної придатності фахівців.

Процес розвитку та швидкість реформ медичної сфери на даному етапі залежить не тільки
від економічного рівня розвитку держави, але й від раціонального розподілу бюджетних коштів
між ланками бюджетної системи, яка потребує реформування міжбюджетних відносин,
виходячи із неефективності державної політики бюджетного вирівнювання. Це особливо
важливо при фінансуванні діяльності медичної галузі, враховуючи хронічне недофінансування
медицини. Тому впровадження у систему охорони здоров’я країни інституту обов’язкового
медичного страхування, як одного із потужних альтернативних джерел фінансових коштів
медичної галузі в економічно розвинених країнах, повинний відіграти значну роль на ринку
медичних послуг щодо їх доступності і рівня якості для населення держави.

Зрозуміло, що впровадження інституту обов’язкового медичного страхування
потребуватиме створення його Фонду, кошти якого повинні витрачатися тільки чисто на
медичну допомогу, при цьому капітальні і амортизаційні витрати повинні будуть оплачуватися
центральними (державними) органами влади та органами місцевого самоврядування. Фонд
обов’язкового медичного страхування повинний мати територіальні відділення, які будуть
заключати угоди з медичними закладами різних форм власності і відшкодовувати їх витрати
відповідно до єдиних державних розцінок. Необхідно зазначити, що Національний Фонд
обов’язкового медичного страхування – головний покупець медичної допомоги/послуг у
державі. Основні рішення щодо Фонду – розміру відрахувань, бюджет та його розміщення по
розділах, методи фінансування медичних закладів – повинні прийматися Верховною Радою
України та Кабінетом Міністрів України. Кількість медичних працівників і ліжковий фонд
повинні регламентуватися (нормуватися) Урядом через угоди, при цьому обсях та якість
медичних послуг не обмежуються. Питання ліцензування та акредитації закладів охорони
здоров’я і медичного персоналу, лікарських засобів та їх ціни, медичного обладнання, а також
ціни на медичні послуги в системі соціального медичного страхування повинні бути однакові
на всій території держави і строго регламентуватися і контролюватися. Ліцензуванням і
професійним управлінням усієї лікарської спільноти повинна займатися створена на
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законодавчому рівні самоврядна лікарська медична організація „Всеукраїнська медична
асоціація” з відповідними повноваженнями, що буде існувати за рахунок особистих внесків
самих лікарів в єдиному медичному просторі.

Неабиякий вплив на свідомість суспільства має „психологія успіху” або „психологія
перемоги”, орієнтована на досягнення позитивного результату шляхом здобуття ряду перемог
чи переваг. Таких переваг в охороні здоров’я сьогодні можна досягти, застосовуючи реальні
важелі щодо розробки нової галузі права – медичного права, прийняття Медичного кодексу
України, фінансування медичної галузі на рівні не менше 7 % ВВП з Державного бюджету
України та, не зволікаючи, потрібно впровадити інститут обов’язкового медичного
страхування.

Отже, перспектива і майбутнє медицини України у вирішенні фінансових і правових реформ
галузі – тобто державна політика щодо впровадження Медичного кодексу України та інституту
обов’язкового медичного страхування, а також правового механізму забезпечення реального
рівня цін на лікарські препарати, що має значний вплив на забезпечення населення доступними
лікарськими препаратами. Усе це вимагає застосування нових форм відносин у системі
„пацієнт-лікар-суспільство-держава”, які потребують контролю за найбільш раціональним,
ефективним і економним використанням фінансових ресурсів медичної галузі та забезпечення
прав пацієнтів. Цей процес реформ потребує подальшого розвитку та удосконалення питань
надання медичної допомоги громадянам країни відповідного рівня і якості згідно з світовими
стандартами.
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У статті досліджено питання розвитку відносин у сфері використання і охорони надр,
дано характеристику сучасного стану цих відносин в Україні та запропоновано
пріоритетні механізми їх законодавчого регулювання. Робота є частиною комплексного
дослідження правових питань регулювання суспільних відносин у галузі використання і
охорони надр.

In the article authors explore the relations development questions in use sphere and entrails
guards, describes their contemporary fortune and offer priority mechanisms of their legislative
adjustment. In the article authors devoted to the complex and thorough research of legal problems
of regulating social relations in the field of subsoil assets using and protecting.

Ключові слова: надра, корисні копалини, право надрокористування.

Ефективним засобом подолання екологічної кризи повинно стати законодавче
забезпечення природоохоронної діяльності. Прагнення України стати правовою державою
європейського зразка вимагає певних змін правової системи і, зокрема, системи екологічного
права. Відповідні правові механізми повинні набути чіткої цілеспрямованості, формальної
визначеності, загальнообов’язковості, сприяти врегулюванню відносин у галузі екології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми,
показує, що розвитку відносин щодо використання і охорони надр науковці недостатньо
приділяють увагу. Дана робота має на меті дослідження саме цього аспекту для характеристики
сучасного стану відносин надрокористування і визначення пріоритетних механізмів їх
законодавчого регулювання.

Відповідно до ст. 13 Кодексу України про надра (далі – КУпН) [1], як користувачі надрами,
підприємства та організації, громадяни вступають у правові відносини як самостійні юридичні
або фізичні особи, вони виконують обов’язки, які пов’язані з користуванням надрів, та мають
відповідні права стосовно виконання цих обов’язків та захисту своєї діяльності від
неправомірного втручання третіх осіб. Правові норми, що регулюють відносини щодо
надрокористування, формують особливий правовий інститут – інститут права користування
надрами в Україні.

© Шем’яков О. П., Хохлова і. В., 2010



158                                                                                                             Право

Специфічні за характером і складні за змістом суспільні відносини, які виникають у процесі
використання і охорони надр традиційно в геологічній та юридичній літературі [2–5], в
законодавстві [6–7] невиправдано іменують гірничими, і таке явище історично обумовлено:
гірниче законодавство було і є найбільш розвиненою галуззю законодавства про надра. Після
скасування дореволюційних гірничо-правових актів, радянська влада стала формувати
соціалістичне законодавство про надра [8–11], яке в подальшому зазнавало суттєвих змін.
Саме ці законодавчі акти були джерелом виникнення права користування надрами державних
підприємств, кооперативних та інших громадських організацій, громадян, іноземних
підприємств та організацій, яке проіснувало до 30-х років. Сучасне українське законодавство
про надра в КУпН передбачає здійснення різних видів надрокористування, однак у підзаконних
актах коло відносин як і вісімдесят років тому обмежено виключно гірничими.

Ще в 20-ті роки минулого століття пріоритетним був розвиток законодавства про надра як
гірничого, і єдиною новацією на багато років стало розподілення об’єкта правового
регулювання – розробки корисних копалин – на два рівні (розробка родовищ державного та
родовищ місцевого значення), що призвело до прийняття в 1928 р. Гірничого укладення Союзу
РСР [8]. І надалі обмеження права користування надрами гірничими відносинами
відобразилося на повільному розвитку законодавства до кінця 70-х початку 80-х років, коли
з’являються Основи надрового законодавства СРСР [9] та республіканський кодекс про
надра [11], розвивається Українське законодавство про торф’яні ресурси [10]. Друга половина
ХХ століття характеризується бурхливим розвитком не лише гірничовидобувної
промисловості, а й початком широкого використання пустот надр, захоронення в них відходів
виробництва та становлення геологічного заповідування, що значно розширювало коло
суспільних відносин надрокористування. Оскільки традиційно розвиток законодавства про
надра пов’язаний із виникненням нових видів надрокористування, в 70-80 роки з’являються
норми про регулювання згаданих вище видів надрокористування, і це дозволяє зробити
висновки про реальне існування крім гірничих, також і „негірничих” відносин.

Гірничі відносини визначені Гірничим законом України, як „правовідносини, пов’язані з
використанням і охороною надр і врегульовані законами України та іншими нормативно-
правовими актами” [7]. Аналіз цього закону показує, що врегульовані ним правовідносини
обмежені правовими і організаційними засадами проведення гірничих робіт, забезпечення
протиаварійного захисту гірничих підприємств, установ і організацій. Це знову підкреслює
той факт, що гірничі відносини є важливою, але не вичерпною складовою більш широкого
правового поняття – відносин надрокористування.

Зважаючи на це, на нашу думку, у всіх випадках у подальшому більш виправдано буде
згадувати про відносини користування надрами без вказівки на їх належність до термінів
„гірничі” або „негірничі”. Це дозволить уникнути як невиправданого звуження кола існуючих
і тих, що потребують правового регулювання, відносин щодо багатьох нових видів
надрокористування, так і запобігати колізіям правотворчості та суперечностям при
практичному застосуванні законодавства про надра. Те, що такі суперечності виникають
дедалі частіше, особливо під час обмеження або припинення права надрокористування, а
чіткого механізму їх правового регулювання не існує, підтверджує тезу: розвиток законодавства
про надра, обмежений напрямом удосконалення регулювання відносин у галузі розробки
корисних копалин, значно відстає від потужного і різнопланового розвитку суспільних відносин
користування надрами.
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Такий стан можна пояснити наступним. Історично склалося, що використання надр, як
правило, лише для єдиної мети і тільки державними підприємствами та організаціями, причому
вузькоспеціалізованими, значно скорочувало можливість зіткнення інтересів
надрокористувачів. Через це правові питання використання надр навіть для гірничої
промисловості залишилися недостатньо розробленими і розосередженими у багатьох
відомчих інструкціях. У процесі законодавчого оформлення права надрокористування повинні
знайти юридичне закріплення всі основні положення цього важливого інституту, тому що
норми законодавства про надра – модель поведінки, форма, яка повинна відповідати
суспільним відносинам у галузі використання та охорони надр.

Сучасна юридична наука визначає право користування надрами в об’єктивному значенні
як комплекс правових норм, що встановлюють порядок вилучення будь-яких корисних
властивостей надр. Право користування надрами в суб’єктивному значенні – як закріплену
нормами права можливість вилучення корисних властивостей надр для задоволення потреб
власника чи інших користувачів [12, с. 60].

Фактично ж на існуючому етапі розвитку такого виду діяльності як користування надрами,
воно (користування) виявляється в фізичному видобуванні суб’єктами в процесі розвідки та
розробки родовищ корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд, які не
пов‘язані з видобуванням корисних копалин, захоронення відходів виробництва та інших
шкідливих речовин, скидання стічних вод, заповідування та рекреації відповідно геолого-
економічних, санітарно-гігієнічних, екологічних, інших соціально корисних властивостей.
Корисність цих користувань проявляється в прямих або непрямих матеріальних і
нематеріальних благах, що привласнюють або в інший спосіб одержують надрокористувачі.

На сьогодні підземні простори експлуатуються для задоволення різних потреб,
користувачам ділянки надр надаються обов’язково за конкретним призначенням. Зважаючи
на це, право користування надрами має чітко виражену цільову спрямованість, від якої
залежить обсяг прав і обов’язків надрокористувачів. Надання надр у користування є першим
із елементів регулювання їх використання і охорони, причому впровадження ринкових
механізмів регулювання дуже повільно та непослідовно втілюється в юридичній процедурі
виникнення права надрокористування.

На сучасному етапі розвитку відносин надрокористування реформування законодавства
відбувається щодо формування системи підстав для виникнення права спеціального
надрокористування, що передбачає правові форми: спеціальний дозвіл, гірничий відвід,
контракт. Успіх вказаного процесу потребує встановлення на законодавчому рівні чітко
регламентованого правового механізму реалізації права надрокористування, і, зокрема,
визначення підстав для виникнення вказаного права.

В Україні передбачено здійснення надрокористування без отримання спеціального дозволу
та гірничого відводу тільки землевласниками і землекористувачами в межах наданих їм ділянок
на умовах ст. 23 КУпН [1]. На сучасному етапі розвитку відносин надрокористування, який в
Україні йде високими темпами, пріоритетним елементом механізму законодавчого
регулювання цих відносин є ліцензування діяльності, пов’язаної з користуванням надрами.
Підставою виникнення права надрокористування є отримання спеціального дозволу, як
документа адміністративно-правового характеру, із угодою про умови користування надрами,
яка є договором, що оформлює конкретні зобов’язання сторін (державного органу і суб’єкта
надрокористування) нормативного і договірного характеру.
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Найменш урегульованим законодавством про надра залишається порядок користування
ділянками надр з метою створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе
наукове, культурне та інше значення. Незважаючи на те, що екологізація всіх сфер
життєдіяльності людства вимагає пріоритетності природоохоронних заходів, у тому числі в
галузі надрокористування, ділянки надр, що становлять особливу наукову або культурну
цінність, надаються в користування на загальних засадах, порядок надання спеціальних дозволів
не містить ніяких спеціальних ліцензійних умов, відсутня державна класифікація таких видів
надрових ділянок. Для усунення вказаних недоліків вважаємо потрібно доповнити КУпН
нормами, що визначали б порядок надання надр у користування для створення геологічних
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, лікувальних і оздоровчих закладів.

Для різних суб’єктів користування надрами, незважаючи на задекларовану законодавством
їх рівноправність, діючий механізм регулювання права надрокористування не однаковий, і
по-різному розвиваються відповідні суспільні відносини. Так, Напрямки державної
політики [14] на реформування в галузі природокористування в умовах ринкових відносин
передбачають введення більш відповідних їм державно-правових інститутів щодо надання
природних ресурсів, у тому числі і надр, у користування фізичним та юридичним особам
безвідносно їх національної належності, підпорядкування та форм власності. Однак при
існуванні гострого дефіциту власних інвестиційних ресурсів для країни особливо актуальною
стає проблема залучення і використання іноземних інвестицій у галузі паливно-енергетичного
та сировинного комплексів. КУпН (ст. 68 [1]) іноземним юридичним особам і громадянам
передбачено надання надр у користування, однак зараз вказана норма не є чинною.

Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період
до 2010 року [15] визначено, що міжнародне співробітництво з питань геологічного вивчення
та використання надр сприятиме гармонізації національного законодавства із законодавством
Європейського Союзу, інших провідних країн світу. Розвиток двостороннього співробітництва
в галузі геології та використання надр з іншими країнами сприятиме більш ощадливому та
комплексному використанню мінеральних ресурсів країни, а також дозволить запобігти
багатьом негативним геологічним наслідкам, пов’язаним із добуванням і переробкою
корисних копалин на прикордонних територіях (Закарпаття, Донецький басейн тощо).

Необхідно підкреслити, що застаріла техніко-технологічна оснащеність вітчизняних
надрокористувачів та економічні труднощі зумовлюють об’єктивну необхідність у лібералізації
порядку надання надр у користування з метою докладного вивчення властивостей надр і
можливого одержання внутрішніх та іноземних інвестицій на модернізацію гірничого
обладнання і впровадження науковмістних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій. Вказаної
мети можна досягнути двома шляхами.

По-перше, в КУпН передбачити здійснення надрокористування, яке повинно проводитися
без застосування спеціальної техніки і технології, без надання гірничого відводу і спеціального
дозволу, на підставі рішення компетентних органів. Це може бути, наприклад, рішення органу
місцевого самоврядування про надання дозволу фізичній особі на збирання колекційних
мінералогічних або інших матеріалів, на забудову шахтних колодязів без права реалізації
видобутих надрових ресурсів.

По-друге, доцільним є поширення практики встановлення обов’язкових умов під час
проведення відкритих конкурсів на отримання спеціального дозволу серед усіх претендентів
на отримання права надрокористування, які б стосувалися не лише економічних, техніко-
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технологічних та інших можливостей забезпечити високий науково-технічний рівень здійснення
програм вивчення та використання надр, повноту вилучення корисних копалин, ефективність
природоохоронних заходів, а й спроможності потенційних надрокористувачів внести вагомий
вклад у соціально-економічний розвиток держави та окремих регіонів.

Тому вважаємо необхідно доповнити КУпН нормами, які б закріплювали обов’язковість
та основні принципи проведення тендерів, містили антимонопольні вимоги, спрямовані на
захист прав осіб, що беруть участь у тендерах на право користування надрами (наприклад,
підстави та порядок визнання неправомочними дій органів державної влади і управління, а
також інших суб’єктів – користувачів надр, які призводять до дискримінації осіб – учасників
тендерів).

Враховуючі вказане вище, можна зробити наступні висновки.
Правовідносини надрокористування в Україні перебувають у стані розвитку, який

характеризується, по-перше, невизначеністю напрямів такого розвитку, по-друге,
безсистемними спробами введення цивільно-правових засобів на стадії отримання спеціальних
дозволів, по-третє, відсутністю чітких механізмів застосування такого елементу правового
регулювання, як обмеження, зупинення та припинення права надрокористування.

Щодо правового забезпечення відносин використання і охорони надр, то доцільно виділити
такі недоліки, як повільний розвиток законодавчої бази, її безсистемність та неузгодженість
окремих елементів, велику кількість підзаконних актів (відомчі положення, інструкції, накази)
на тлі застарілого та невиразного Кодексу України про надра із наявністю в ньому норм з
призупиненою дією та більшістю бланкетних норм, наявність неузгодженостей і навіть
суперечностей між КУпН [1], Гірничим Законом [8], окремими законами стосовно певних
видів спеціального надрокористування (наприклад, Закону України „Про нафту і газ” [7],
іншими законами, які не мають спеціального надрового характеру, а регулюють деякі окремі
аспекти використання і охорони надр).

Такий незадовільний стан пояснюється, зокрема, недостатньою увагою науковців-
правознавців до цієї галузі, майже відсутністю фундаментальних досліджень як перспектив
розвитку правовідносин надрокористування, так і окремих елементів їх правового регулювання.
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРИМУСОВОГО
СТЯГНЕННЯ АКТИВІВ

У даній статті розглянуто питання правомочності податкової служби щодо
примусового стягнення активів (грошових коштів і майна) платників; проаналізовано
правові підстави примусового стягнення активів без подання до суду.

In this article of the authority of a tax service concerning forced collection of assetses (money
resources and property) payers are reviewed; the legal foundations of forced collection of
assetses without submission in court are analysed.

Ключові слова: примус, захист, податкове зобов’язання, борг, бюджетний фонд.

Поняття примусу пронизує всю систему держави. Йому (примусу) притаманні власні
якісні особливості, які дозволяють віднести його до категорії засобів у застосуванні правових
норм. Дослідження примусу як способу захисту прав суб’єктів права більш активно
здійснювалось у галузевих юридичних науках, зокрема, у галузі адміністративного права,
цивільного та господарського права, де примус розглядають, разом з переконанням, як один
із видів методу державного управління.

У галузі податкового права дослідженням питання примусового стягнення активів платника
займалися Гензель П. П., Бризгалін А. В., Кучерявенко М. П., Пепеляев С. Г., Гега П. Т.,
Гурєєв В. І., Пронин С. Б, Кадькаленко С. Т. При цьому основна увага названими авторами
приділялася забезпечувальній функції стягнення податків як формі фінансової відповідальності
платника.

Предметом розгляду у цій статті є питання примусового безакцептного списання
(стягнення) активів платника до судового урегулювання суперечки платника та податкового
органу. У контексті предмета дослідження наголошується на основній доктрині публічного
права і її впливі на податкові правовідносини.

Зазначене питання набуває особливої актуальності під час світової фінансової кризи,
оскільки причинами неплатежів взагалі і податкових зокрема стають не тільки відсутність
попиту, але і зловживання правом та ухилення від оподаткування.

В юридичній науці будь-яке визначення права містить вказівку на примусову забезпеченість
з боку держави як його обов’язкову ознаку. Саме тому примус, який здійснюється державою
у межах та на засадах, чітко визначених у законодавстві, можна вважати засобом забезпечення
правопорядку, дотримання вимог, визначених нормами права.

© Пригоцький В. А., 2010
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Тому метою цієї статті є правове вирішення проблеми примусового списання активів
платника в межах адміністрування податкового боргу, а завданням – запропонувати шляхи її
вирішення.

С. С. Алексєєв вказує, що примус у праві, заснований на організованій силі держави,
виражає її і тому здатний забезпечити безумовну волю держави. У цій своїй якості державний
примус є засобом організації вольових устремлінь суб’єктів із метою їх підпорядкування
державній волі [5, с. 266]. Разом з цим він звертає увагу на необхідність відрізняти юридичну
відповідальність від заходів захисту, тобто правових відновлювальних заходів, які застосовуються
в цивільному праві та деяких інших галузях права [6, с. 74].

Погоджуючись з ним Д. А. Керимов вказує, що державна воля має специфічні особливості,
які полягають у тому, що її здійснення забезпечується спеціальними державними заходами, а
також – у випадку порушення законів – примусовою силою державного механізму [7, с. 75].

Розглядаючи питання примусу, вирішення спорів В. П. Грибанов виділяв як один із видів
правоохоронних заходів, які застосовують до правопорушників цивільних прав та обов’язків,
„правоохоронні заходи державно-примусового характеру, застосування яких входить до
компетенції державних та громадських органів, які розглядають спір. До них відносять цивільно-
правові санкції як заходи цивільно-правової відповідальності, а також такі заходи державно-
примусового характеру, як визнання права за тією або іншою особою, розподіл загального
майна між власниками, повернення сторін у первісний стан тощо, які не можуть бути віднесені
ні до цивільно-правових санкцій, оскільки не пов’язані з покладенням на правопорушника
цивільно-правової відповідальності, ні до заходів оперативного впливу, оскільки вони
застосовуються не власне уповноваженою особою, а тим органом, який розглядає та вирішує
даний цивільно-правовий спір” [8, с. 107–108].

Одночасно О. С. Іоффе зазначає, що не будь-яка санкція (у нашому випадку – стягнення
активів) є заходом юридичної відповідальності: „Відповідальність – це санкція за
правопорушення, але санкція не завжди означає відповідальність. Коли, наприклад, майно
вилучається з чужого незаконного володіння в примусовому порядку наявна санкція, як
наслідок правопорушення. Але така санкція не буде відповідальністю тому, що не пов’язана
з якимись позбавленнями для порушника, у якого вилучається майно, що йому не належить.
Відповідальність же – це не просто санкція за правопорушення, а така санкція, яка тягне за
собою певні позбавлення майнового або особистого характеру” [9, с. 218].

З іншого погляду, якого, зокрема, дотримується С. М. Братусь, заходи захисту і заходи
відповідальності мають повну юридичну ідентичність, тобто примусові заходи стягнення
активів є одночасно заходами і захисту, і відповідальності. Так, він стверджує, що „якщо виходити
з того, що примусове виконання первісного обов’язку або обов’язку, що виник після
правопорушення, є юридичною відповідальністю, то немає підстав відокремлювати заходи
захисту в самостійну, відмінну від заходів відповідальності, категорію. Те, що для зобов’язаної
особи є юридичною відповідальністю, то для управомочної – мірою захисту” [10, с. 123].

Примус у податковому праві, зазначає Н. П. Кучерявенко, відрізняється декількома
особливостями: „По-перше, це примус з боку держави, по-друге, примус реалізується
вимогою власника грошових засобів, по-третє, примус, який має визначену правову форму,
по-четверте, примус, спрямований на виконання правомірних вимог” [11, с. 410].

Прояв державного примусу в податковому праві забезпечує владний характер відносин
щодо встановлення, уведення і стягнення податків і зборів, здійснення податкового контролю.
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Враховуючи наведене, потрібно розуміти, що правовий примус щодо забезпечення прав
держави у сфері податкового законодавства – це, у першу чергу, заходи
правовідновлювального характеру у формі примусового стягнення активів.

Отже, оскільки порушення законодавства про податки й збори – є протиправною, винною
дією (бездіяльністю), коли не виконуються чи неналежним чином виконуються обов’язки,
порушуються права й законні інтереси учасників податкових відносин, за які встановлена
юридична відповідальність, то державний примус у сфері податкового права має ознаки як
першої, так і другої позиції згаданих вище авторів. Тобто у випадку застосування заходів
примусу існує одночасний збіг юридичної відповідальності (правовідновлювального
характеру) та фінансової санкції за порушення норм податкового права.

Так відбувається тому, що юридична дефініція „податковий борг” є складним юридичним
явищем. У п.п. 1.3 Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ „Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (далі –
Закон) визначено складові податкового боргу:

– податкове зобов’язання, самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в
адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк (10 днів);

– штрафні санкції, нараховані на суму податкового зобов’язання;
– пеня, нарахована на суму податкового зобов’язання.
Щодо примусового стягнення податкового боргу, то як уже зазначалося, спеціальним

законом з питання погашення податкового боргу, є Закон. Він в імперативному порядку, в
п.п. 3.1.1 зазначає, що активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок
погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду.

Специфічну діалектику цій нормі надає податкове поняття активів підприємства. Так, у
п.п. 1.7 Закону визначено, що активами платника податків є кошти, матеріальні та нематеріальні
цінності, що належать юридичній або фізичній особі за правом власності або повного
господарського відання. Тобто активами є, по-перше, кошти та, по-друге, інше майно платника
податків. Таке розуміння активів відповідає цивільно-правовому визначенню майна,
наведеного в статтях 177, 179 та 190 Цивільного кодексу України [1], та визначенню активів і
оборотних активів, наведеному відповідно в ч. 2 п. 4 та в ч. 11 п. 4 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 „Баланс” [4].

Зрозуміло, юридична природа активів платника податку не може бути різною залежно від
галузі права. Разом з цим використання цієї дефініції в п.п. 3.1.1 Закону має певні особливості.
Зазначене в ньому легальне визначення примусового стягнення активів подано з недоліком,
який має наслідком можливість тривалого ухилення платником податку від погашення свого
податкового боргу.

Пропозиція щодо врегулювання цього недоліку та встановлення логічного системного
зв’язку між нормами Закону є наступною. Оскільки активи платника податків складаються і з
грошових коштів, і з „іншого майна”, перше речення зазначеного пункту після слів „за рішенням
суду” потрібно доповнити словами „крім випадків, передбачених Законом”.

Саме таким винятком є норма п.п. 10.1.1 Закону, яка діє у редакції Закону від 20.02.2003 р.
№ 550-IV „Про внесення змін до Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, як і його норма п.п. 3.1.1.

Внесення зазначеного доповнення дозволить податковій службі України більш оперативно
та адекватно реагувати на зловживання платниками податків обов’язком щодо погашення
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податкового боргу та, в т.ч., незаконним отриманням бюджетного відшкодування податку на
додану вартість.

Щодо можливості примусового стягнення грошових коштів, як однієї із складових активів
платника, то визначальна правова позиція з цього питання ґрунтується на основних засадах
правового регулювання публічної галузі права, визначенні, формуванні та призначенні коштів
бюджетного фонду. Так, визначаючи сутність та особливі ознаки публічного права (jus
publicum), Г. Ф. Шершеневич вказує, що воно, за визначенням римського юриста Ульпіана,
відноситься до стану римської держави, а приватне (jus prіvatum) – до стану (користі) окремої
особи [12, с. 89]. Тобто публічне право є сукупністю правовідносин, у яких безпосереднім
суб’єктом права чи обов’язку є держава.

Основна частина правових норм податкового права відноситься до публічного права (juris
publici), оскільки забезпечує формування бюджетного фонду коштів. Так, бюджетним фондом
(грошовими коштами), який належить державі, згідно з п.п. 3.2.1 Закону визнається сукупність
податків і зборів, які платник повинний утримувати з джерела виплати. Тобто податковий
борг – це сума коштів бюджетного фонду, які лише тимчасово знаходяться у платника, і на які
розповсюджуються норми податкового, тобто публічного, а не приватного права. А тому
норми ст. 1071 Цивільного кодексу України та ст.59 Закону України „Про банки і банківську
діяльність” [2], які є нормами приватного права і є підставою для примусового списання з
рахунка клієнта без його розпорядження, до правового регулювання коштів бюджетного фонду,
а саме до примусового стягнення податкового боргу, застосовуватися не можуть. Таким
чином, юридична колізія між зазначеними нормами та пп. 10.1.1 Закону в частині примусового
списання коштів для погашення податкового боргу повинна вирішуватися на користь
останнього, тобто спеціального закону з погашення заборгованості перед бюджетом. Зазначене
повною мірою повинно відноситись і до арешту активів, як способу забезпечення податкового
боргу, проте у відповідній частині.

В іншому випадку, коли податковий борг ще не виник, податкова служба може, за наявності
відповідних підстав, примусово стягувати грошові кошти та майно платників тільки через суд.
Така правомочність податкової служби передбачена законом. Так, відповідно до п. 11 ст. 10
Закону України „Про державну податкову службу в Україні” [3] органи податкової служби
мають право подавати „позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання
угод недійсними і стягнення в дохід держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в
інших випадках – коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення
заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна”. За
цих умов при накладенні арешту на грошові кошти органи податкової служби повинні
керуватися п. 9.3. Закону.

Підсумовуючи аналіз правових підстав примусового стягнення активів підприємства та
ґрунтуючись на практиці їх застосування, можна зробити висновок про те, що конституційний
обов’язок повної і своєчасної сплати податків і зборів, справляння встановлених
законодавством України платежів, виконується не завжди і не усіма. Це пов’язано з різними
причинами, з яких найбільш поширеними є навмисне ухилення від сплати податкового
зобов’язання та приховування фактично отриманих доходів.

Підкреслюючи обов’язковий характер податкових платежів, необхідно враховувати, що
вони витікають із виконання конституційного обов’язку – своєчасної, в повному обсязі, сплати
податків і зборів. Саме тому податкові платежі в системі обов’язкових платежів базуються на
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безумовному обов’язку платника податків та не мають конфіскаційного чи штрафного
характеру.

З огляду на це одним із шляхів забезпечення належного справляння податків і інших
надходжень до бюджетів і цільових фондів є застосування встановлених законодавством України
фінансово-правової відповідальності за допомогою примусового стягнення активів
підприємства у рахунок погашення податкового боргу, адміністративної та кримінальної
відповідальності до осіб, які не виконують свої податкові обов’язки.

Потрібно зазначити, що примусове стягнення коштів має свої особливості залежно від
статусу правового обов’язку оплати відповідної суми до бюджету. Так, статус податкового
обов’язку виявляється у двох специфічних юридичних формах: „податкове зобов’язання” та
„податковий борг”. Ці поняття між собою тісно пов’язані як первісна та похідна величини.

Зважаючи на це важливим завданням держави у процесі реалізації податкової політики є
проведення заходів щодо пропаганди податкової культури і податкового виховання. Основними
завданнями цих заходів можна визначити: а) створення умов доступу для всіх громадян до
необхідної інформації про оподаткування та його порядок; б) вироблення принципово нового
стилю роботи податкових інспекцій, зробивши їх доступними для громадян, забезпечивши
чіткий контроль за зверненнями і скаргами платників податків, що сприятиме втіленню
принципів компетенції, звітності та контролю; в) використання всіх можливих засобів для
переконання громадян у необхідності й вигідності добровільного і свідомого дотримання
вимог податкового законодавства, що виховуватиме високу правосвідомість і правову культуру
серед населення; г) формування принципів прозорості і доброчесності при організації
діяльності податкових органів України.

Отже, можна зробити висновок, що виділення та закріплення правових норм стягнення
активів підприємства для погашення податкового боргу як окремого правового інституту в
законодавстві України зумовлено як історичними передумовами, так і практичною
необхідністю в ефективній охороні податкових відносин від порушень. Об’єктивними
чинниками законодавчого закріплення такого виду фінансово-правової відповідальності є
особливості її правової природи, зумовленої специфікою предмета й методу фінансового та
податкового права. А наукова та законодавча невизначеність правової природи стягнення
активів та його місця в системі фінансово-правової відповідальності є причиною відсутності
багатьох законодавчих гарантій захисту прав та законних інтересів платників податків та інших
учасників податкових відносин.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ
У статті розглянуто історичні аспекти правового регулювання процесів приватизації
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Ключові слова: приватизація, генезис адміністративного регулювання, Фонд
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Питання власності – це одвічна проблема людства. Починаючи з найдавніших правових
згадок, ми завжди бачимо правові основи забезпечення власності. Україна, ставши незалежною
державою, змінила ставлення та пріоритети і в питаннях власності. Ще в останні роки СРСР
закладалися основи підприємництва, починали діяти кооперативи, створювалася первинна
приватна власність на засоби виробництва тощо. Розуміння необхідності здійснити кардинальні
зміни з метою створення соціально орієнтованої ринкової економіки України призвели до
виникнення нового інституту – інституту приватизації.

Як зазначає М. В. Чечетов, термін,,приватизація” вперше був уведений в обіг 1976 р.
американським дослідником Робертом У. Пулом, проте термінологічні джерела цього поняття
датуються 1969 р., коли П. Друкер у своїй книзі,,Вік переривання традицій” вжив
слово,,реприватизація” для визначення процесу повернення націоналізованих підприємств їх
колишнім власникам. Водночас ще в 20-х рр. минулого століття М. Бухарін та О. Риков
розглядали приватизацію як один з основних факторів забезпечення соціальної стабільності
та громадянської злагоди у країні, а також можливості залучення іноземних інвестицій для
активізації відтворювального виробничого процесу [1].

У своїй роботі,,Перехід до ринкової економіки” академік А. Чухно зазначав, що
роздержавлення та приватизація – це для нас нові категорії. До 1985 року визначення
поняття,,приватизація” у словниках не давалося взагалі, хоча, безперечно, таке явище відоме
в економічній практиці після другої світової війни [2].

Вагомим вкладом у дослідження правового регулювання, державного управління в сфері
приватизації, генезису даного інституту суспільних відноси є праці В. Б. Авер’янова,
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В. Д. Бакуменка, М. Х. Корецького, С. В. Майбороди, Н. Р. Нижник, І. В. Розпутенка,
В. О. Шамрая та інших.

Однак враховуючи особливості правового регулювання процесів приватизації та всю
складність діяльності профільних суб’єктів виконавчої влади в забезпеченні виконання
Державного бюджету в частині надходжень від приватизації, залишилися проблеми як у системі
державного регулювання зазначеної сфери, так і в частині правового забезпечення діяльності
цих органів. Саме тому ми відзначаємо актуальність даного дослідження та необхідність у
комплексному підході до історичного аспекту правового регулювання процесів приватизації
в Україні.

Досліджуючи історичні аспекти правового регулювання приватизаційних процесів в
Україні, необхідно звернутися до тих джерел, які були попередниками цих процесів. Так, ще в
1989 році було прийнято Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду,
де, зокрема, в статті 10 „Викуп орендованого майна” відзначалося, що орендар може повністю
або частково викупити орендоване майно. Умови, порядок і строки викупу визначалися
договором оренди. Викуп здійснювався шляхом внесення орендарем орендодавцеві всієї
належної орендної плати з вартості зданого на повний амортизаційний строк майна, а також
шляхом відшкодування йому орендних платежів із залишкової вартості майна, оренду якого,
згідно з договором, припинено до завершення амортизаційного строку. Джерелами викупу
були будь-які кошти, які є у орендного підприємства відповідно до законодавства. Кошти від
викупу майна державного підприємства перераховувалися у відповідний бюджет. Також
передбачалася можливість встановлення випадків обмеження або заборони викупу
орендованого майна [3].

Підтверджуючи політику уряду Союзу РСР у сфері зміни форми власності державних
підприємств, і не тільки тих, які перебували в оренді, у 1990 році було прийнято Закон СРСР
„Про власність” [4]. Згідно з даним нормативним актом, передбачалася можливість будь-
якого громадянина мати право за згодою власника внести грошовий або інший вклад у майно
підприємства, іншої господарської організації, селянського або іншого трудового господарства,
в якому він працює за трудовим договором, і брати участь у розподілі прибутку такого
підприємства або господарства пропорційно розмірові цього вкладу.

Законом встановлювалося право власності колективного підприємства, яке виникало у
разі переходу всього майна державного підприємства у власність трудового колективу, викупу
орендованого майна або придбання майна іншими передбаченими законом способами.

Статтею 15 цього ж закону було визначено механізм перетворення державного
підприємства на акціонерне товариство, при якому державне підприємство за спільним
рішенням трудового колективу та уповноваженого на те державного органу могло бути
перетворено на акціонерне товариство шляхом випуску акцій на всю вартість майна
підприємства. Кошти, отримані від продажу акцій, після покриття боргів державного
підприємства направлялися до відповідного бюджету. Аналогічна правова норма була введена
і в Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки „Про власність”, який призупиняв
на території УРСР дію союзного законодавчого акта.

Крім того, Закон УРСР „Про власність” в редакції 1991 року передбачав і можливість
здійснювати роздержавлення державного житлового фонду. Так, статтею 15 даного
нормативно-правового акта визначалося, що наймач жилого приміщення в будинку
державного чи громадського житлового фонду та члени його сім’ї мають право придбати у
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власність відповідну квартиру або будинок шляхом їх викупу або на інших підставах,
передбачених законодавством Української РСР. Громадянин, який став власником цього майна,
мав право розпоряджатися ним на свій розсуд: продавати, обмінювати, здавати в оренду,
укладати інші угоди, не заборонені законом.

Хоча ця процедура ще і не мала назви „приватизація”, за своєю сутністю вона має всі
ознаки приватизаційних процесів у нашому сучасному розумінні.

Одним із перших нормативних документів України, в якому було визначено процеси
роздержавлення та приватизації, стала постанова Верховної Ради України „Про Концепцію
роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду”, затверджена 31 жовтня
1991 року. Зокрема, в Концепції визначалася головна мета роздержавлення та приватизації
державної власності, яка полягала у створенні багатоукладної соціально орієнтованої ринкової
економіки.

Концепцією передбачалося створення умов для роздержавлення та приватизації
державного майна підприємств та організацій, державного житлового фонду та земельних
ділянок. Крім того, передбачалося роздержавлення та приватизація майна громадських
організацій, що виконували державні функції та здержавлене майно підприємств споживчої
кооперації.

Концепцією роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду
передбачалося розмежування понять „приватизація” та „роздержавлення”. Було чітко
визначено основні форми цих процесів. Зокрема, під формами роздержавлення розумілося:

– акціонування державних підприємств і продаж певної частини акцій громадянам та їх
господарським об’єднанням;

– оренда майна громадянами та їх господарськими об’єднаннями;
– обмеження втручання держави у процес ціноутворення, скасування примусового

держзамовлення, відмова від надання підприємствам дотацій та субсидій і гарантування
кредитів.

А під формами приватизації розумілося:
– купівля-продаж неподільних майнових комплексів за конкурсом або на аукціоні;
– купівля-продаж часток (акцій, паїв) у капіталі підприємств за конкурсом, на аукціоні, на

фондовій біржі, за передплатою та іншими способами, що передбачають конкуренцію
покупців;

– викуп майна, зданого в оренду з викупом;
– викуп майна трудовим колективом, безоплатна передача окремих підприємств, частини

їх майна, надання інших пільг;
– ліквідація підприємств відповідно до законодавства України і продаж їх майна за

конкурсом, на аукціоні, на біржах або через магазини оптової чи роздрібної мережі.
На виконання положень Концепції з метою відпрацювання механізму роздержавлення і

приватизації та враховуючи звернення трудових колективів державних підприємств і
організацій було підготовлено Розпорядження Кабінету Міністрів України [5], яким
визначалися перелік підприємств, по яких розпочинається підготовча робота з роздержавлення
і приватизації та основні завдання з реалізації положень даного Розпорядження відповідними
органами виконавчої влади.



172                                                                                                             Право

Проте дану форму поділу форм приватизації та роздержавлення не використовували у
наступних законодавчих актах. Ці форми були зведені до одного понятійного апарату. І в
подальшому використовувалося виключно поняття „приватизація”.

Наступним досить важливим документом передісторії національної приватизації стала
постанова Верховної Ради УРСР „Про реалізацію Закону „Про економічну самостійність
Української РСР” [6], в якій, зокрема, зазначалося, що з метою належного забезпечення дії
Закону „Про економічну самостійність Української РСР” Верховна Рада Української Радянської
Соціалістичної Республіки доручає Раді Міністрів УРСР у двомісячний строк підготувати
проекти законодавчих актів, зокрема про роздержавлення власності.

На виконання даної постанови у 1992 році було підготовлено та прийнято Закон України
„Про приватизацію майна державних підприємств” [7], завданням якого стало регулювання
правових, економічних та організаційних основ приватизації підприємств загальнодержавної,
республіканської та комунальної форм власності з метою створення багатоукладної соціально
орієнтованої ринкової економіки України. Даним Законом визначалося, що приватизація майна
державних підприємств України (далі – приватизація) – це відчуження майна, що перебуває у
загальнодержавній, республіканській (Республіки Крим) і комунальній власності, на користь
фізичних і недержавних юридичних осіб.

У цей само період було прийнято Закон України „Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)” [8], яким встановлювався правовий механізм приватизації
цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження на
користь одного покупця одним актом купівлі-продажу. Сферою застосування Закону „Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” були встановлені галузі,
які підлягають першочерговій приватизації: переробна і місцева промисловість, промисловість
будівельних матеріалів, легка і харчова промисловість, будівництво, окремі види транспорту,
торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, житлово-
експлуатаційне і ремонтне господарство.

Третім законом у сфері приватизації, який визначав поняття і види приватизаційних паперів,
умови та порядок їх випуску, розміщення серед громадян України, обліку, використання та
погашення, став Закон України „Про приватизаційні папери” [9]. Даний закон визначив поняття
„приватизаційні папери” як особливий вид державних цінних паперів, що засвідчують право
власника на безоплатне отримання у процесі приватизації частки майна державних
підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду. Крім того, було встановлено
право громадян на отримання приватизаційних паперів, які можуть бути використані для
придбання частки майна державних підприємств та інших об’єктів, державного житлового
фонду, земельного фонду відповідно до законодавства України про приватизацію.

На виконання цих законів постановою Верховної Ради України була затверджена Державна
програма приватизації майна державних підприємств [10]. Даною програмою визначалося,
що вона є частиною програми створення ринкової економіки України, її розроблено відповідно
до Концепції роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду, законів
України „Про приватизацію майна державних підприємств”, „Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)”, „Про приватизаційні папери”. Державна
програма приватизації майна державних підприємств передбачала досягнення таких головних
цілей:
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– зміну відносин власності на засоби виробництва з метою їх якісного відтворення та
ефективного використання;

– створення прошарку недержавних власників як основи багатоукладної соціально
орієнтованої економіки;

– структурну перебудову економіки;
– стабілізацію економічного становища;
– розвиток конкуренції та обмеження монополізму;
– залучення іноземних інвестицій.
Дана Програма була розрахована на період 1992–1994 роки. Відповідно всі завдання, плани,

перспективи фінансування, завдання щодо розробки нормативно-правового забезпечення
планувалися на вказаний період. Аналогічні програми затверджувалися Верховною Радою
України і в наступні роки відповідними Постановами, а пізніше Програми затверджувалися
виключно законами України.

30 грудня 1994 року з метою прискорення приватизації невеликих державних підприємств,
вирішення питань використання та приватизації будівель, у яких розташовані об’єкти малої
приватизації, Президентом України був підписаний Указ „Про заходи щодо прискорення
процесу малої приватизації в Україні” [11]. Водночас із завданнями щодо прискорення
процесів малої приватизації з метою забезпечення належного державного контролю було
визначено перелік об’єктів, що не підлягають приватизації у зв’язку з їх загальнодержавним
значенням [12].

Необхідність у економічних перетвореннях та активізація роботи щодо приватизаційної
політики держави, а також необхідність у зовнішній, міжнародній допомозі в зазначеній сфері
призвели до того, що в 1994 році уряд України і міжнародні організації-донори, а саме: Світовий
банк, Американська агенція з міжнародного розвитку і Європейський Союз, підписали
меморандум про взаєморозуміння, який заклав основи програми масової приватизації.
Підписавши меморандум, Україна взяла на себе зобов’язання здійснити програму масової
приватизації, а міжнародні донорські організації – надавати цій програмі технічну і фінансову
допомогу.

У меморандумі Україна визначила такі головні завдання програми масової приватизації:
– швидко і справедливо передати акції підприємств громадянам України;
– сформувати ринки капіталу та їх інфраструктуру;
– швидко передати у приватні руки „критичну масу” підприємств, що дозволить новим

приватним власникам провести їх реструктуризацію і модернізацію.
У Меморандумі про Взаєморозуміння між Європейським Співтовариством та Україною

підписаному 19 травня 1996 року говориться про те, що Рада Європейського Союзу схвалила
23 жовтня 1995 р. макрофінансову допомогу Україні у вигляді кредиту для допомоги країні в
її зусиллях у переході до ринкової економіки та для забезпечення, стабільності ситуації з
платіжним балансом. Кошти виділялися двома траншами. І для отримання зазначеної
фінансової допомоги Україна повинна була виконати певні умови, серед яких і питання
приватизації. Зокрема, для отримання другого траншу Україна повинна була завершити
приватизацію 3,500 середніх та великих підприємств (щонайменше 70 % акцій у приватній
власності), починаючи з 1 січня 1995 року, 35 % з них повинні бути підприємства АПК. Повинна
бути завершена масова мала приватизація, і розпочата підготовка по розширенню
приватизаційної діяльності поза межами попередньо запланованих 8,000 середніх і великих
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підприємств, а також досягнутий задовільний прогрес приватизації агропромислових
підприємств [13].

Такі міжнародні вимоги та ті зобов’язання, які взяла на себе Україна, спонукали до
активізації в сфері приватизації, напрацюванню відповідних програм приватизації та їх
нормативно-правового закріплення.

З метою визначення завдань і пріоритетів приватизації державного майна у 1996 році,
забезпечення єдиної правової політики у регулюванні процесів приватизації, усунення
прогалин у законодавстві з цих питань, створення умов для структурної перебудови економіки
під час здійснення приватизації державного майна Президентом України був підписаний
Указ „Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році” [14], яким
встановлювались основні прогнозні показники та плани роботи в сфері приватизації.

У 1997 році після чергових внесених змін до Закону України „Про приватизацію майна
державних підприємств”, після чого він змінив назву на „Про приватизацію державного
майна”, було визначено дещо інші пріоритети в політиці приватизаційних процесів в Україні.
Зокрема, змінилася навіть сама дефініція поняття „приватизація”, яка визначалась як
відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній
Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями
відповідно до закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва
та залучення коштів на структурну перебудову економіки України. Необхідно зазначити, що
за період дії цього нормативного акта, поправки та зміни в нього вносились більше п’ятдесяти
раз, Закон приймався в новій редакції. Динамічність даного нормативного акта говорить про
постійні зміни в підходах як до політики приватизаційних процесів, так і до необхідності
регулювати особливості приватизації як такої. На виконання норм цього законодавчого акта,
де, зокрема, в статті 4 зазначено, що Фондом державного майна України розробляється, а
Верховною Радою України затверджується Державна програма приватизації, що визначає
цілі, пріоритети та умови приватизації, Дана програма затверджується Законом України один
раз на три роки та діє до затвердження чергової Державної програми приватизації, у 1997 році
було прийнято Закон України „Про Державну програму приватизації”, яким була затверджена
програма приватизації на 1997 рік. Крім того, що були затвердженні основні показники
приватизації на 1997 рік, у цій програмі були визначені прогнозні показники на 1998–1999
роки. Аналогічний закон було прийнято і в 1998 році, яким було затверджено державну
програму приватизації на відповідний рік. А от Державну програму приватизації на 1999 рік
було затверджено Указом Президента України [15].

Наступний закон, яким затверджувалася Державна програма приватизації, було прийнято
в 2000 році. Цим нормативним актом було затверджено програму приватизації на три роки –
2000–2002 роки.

Подальша нормотворча діяльність у сфері приватизації проходила в частині удосконалення
існуючого законодавства. Було підготовлено цілий ряд законів щодо внесення змін у зазначені
нормативно-правові акти. Крім того, на законодавчому рівні було закріплено окремі
обмеження щодо приватизації тих чи інших об’єктів чи цілих груп об’єктів. Наприклад, була
введена заборона на приватизацію об’єктів культурної спадщини, окремі обмеження щодо
приватизації об’єктів нафтогазової промисловості тощо.

Постійне невиконання планових завдань надходжень до державного бюджету призвели до
необхідності реформувати систему органів влади в зазначеній сфері та вдосконалити
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нормативно-правове забезпечення приватизації. Тому з метою розроблення концепції
вдосконалення законодавства з питань приватизації у 2008 році указом Президента України [16]
була створена робоча група, яка, не виконавши всіх поставлених у ній завдань, у квітні 2010
року була ліквідована.

Підсумовуючи відзначимо, що нормативно-правова база сфери приватизації в Україні є
однією з найбільш динамічних. Водночас, коли основні нормативно-правові документи, які
регулюють діяльність державних органів, визначають державну політику в сфері приватизації,
були прийняті ще на початку дев’яностих, то в ці документи були внесені сотні змін і доповнень.
Це свідчить про постійні зміни в баченні основних завдань самої приватизації, забезпеченні
законності в цій сфері, недопущенні зловживань і злочинних намірів.

Сформований масив нормативно-правових документів у сфері приватизації, а це більше
шести тисяч правових актів, не повною мірою виконує поставлені завдання. На сьогодні є
нагальна потреба у реформуванні законодавства про приватизацію з метою формування
сталих і дієвих норм, які б закріпили державницький підхід у зазначеній сфері. Повинний бути
створений кадастр майна з конкретною прив’язкою до землі і узгоджений із земельним
кадастром. А основні завдання, положення та принципи функціонування повинні бути чітко
визначені у відповідному нормативно-правовому акті.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ
У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

У статті здійснено комплексний аналіз теоретичних позицій щодо принципів
контрольної діяльності в податковій сфері та достатності їх нормативно-правового
закріплення. Запропоновано авторський варіант систематизації принципів побудови
податкового контролю.

In the article the comparative analysis of theoretical positions of principles of control activity
in the tax sphere and legal sufficient is carried out. The author variant of systematization the
principles of tax control organization are proposed.

Ключові слова: організаційно-структурні принципи побудови податкового контролю,
принципи контрольної діяльності, принципи побудови податкового контролю, спеціальні
принципи контрольної діяльності, функціональні принципи побудови податкового
контролю.

Податковий контроль як складова системи державного управління відіграє суттєву роль у
забезпеченні доходами державного і місцевих бюджетів, а відповідно, функціонування держави
в цілому. Рівень організації контролю повинний відповідати потребам формування правової
української держави на сучасному етапі розвитку суспільства. Підпорядкування податкового
контролю правовим принципам унеможливлює його довільність. У зв’язку з цим важливим
є системний аналіз принципів побудови податкового контролю для з’ясування їх сутності і
значення для забезпечення управлінської діяльності держави в сфері податкових правовідносин.

Складна природа податкового контролю визначає необхідність у системному дослідженні
основ його побудови шляхом послідовного і комплексного аналізу податкового контролю як
підсистеми соціального управління, з позицій організаційно-структурного і функціонального
забезпечення, а також з урахуванням специфіки мети, форм і методів контрольної діяльності
в податковій сфері. У працях представників юридичної науки наявні дослідження
загальноправових принципів і принципів державного управління (Авер’янова В. Б.,
Андрійка О. Ф., Копєйчикова В. В., Шорина Є. В., Явича Л. С.); принципів фінансового
контролю (Воронової Л. К., Орлюк О. П., Савченко Л. А.); принципів податкової сфери
(Геги П. Т., Кучерявенка М. П.); принципів податкового контролю (Маринів Н. А.,
Проценка Т. О., Яковенка О. О.).

Однак аналіз наукових досліджень із проблематики податкового контролю дозволив зробити
висновок про недостатню розробленість окремих питань, до яких, зокрема, відносяться і
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принципи побудови податкового контролю. Їх значущість і недостатня розробленість
актуалізують потребу в теоретичному дослідженні відповідного спрямування.

Метою дослідження є систематизація принципів побудови податкового контролю на основі
узагальнення теоретичних позицій щодо правової природи принципів, їх видів та особливостей
прояву у податковій сфері.

Організація діяльності органів державної податкової служби потребує збалансованого
підходу: реалізація державного інтересу щодо забезпечення надходжень коштів до бюджетної
системи повинна відбуватися за безумовного забезпечення пріоритету захисту і дотримання
законних прав і інтересів громадян і організацій при здійсненні закріплених у законодавстві
специфічних, властивих органам ДПС функцій і завдань. Адміністративно-правова природа
податкового контролю полягає у тому, що органи ДПС України, їх посадові особи, здійснюючи
контроль, діють у чітких правових межах, визначених правовими нормами, на підставі норм
права і відповідно до них; контрольна діяльність у податковій сфері викликає певні юридичні
наслідки.

Правові принципи визначають нормоутворюючу і правозастосовну діяльність,
координують здійснення правового регулювання. Внаслідок юридичного закріплення в
нормативних актах принципи стають загальнообов’язковими. Їх дотримання забезпечує
збалансований розвиток і функціонування правової системи. Принципи набувають статусу
способів безпосереднього правового регулювання поведінки суб’єктів суспільних відносин
у разі виникнення прогалин у чинному законодавстві.

Науковці за усталеним підходом принципи права розглядають як провідні засади його
формування, розвитку і функціонування [1, с.149]; як загальні вимоги до суспільних відносин
і їх учасників, а також як вихідні керівні засади, відправні установки, що виражають сутність
права і випливають з ідей справедливості й свободи, а також визначають загальну спрямованість
і найістотніші риси правової системи [2, с.193]; як синтезуючі засади, об’єднуючі зв’язки,
ідеологічна основа становлення і функціонування правових явищ [3, с.109].

Провідна роль принципів забезпечується прямим закріпленням у нормах права. Як
зазначав відомий вчений В. В. Копєйчиков, „Правові принципи у формально-юридичному
аспекті знаходять своє відображення у нормах права завдяки їх формулюванню в статтях
нормативно-правових актів чи деталізації у групі норм права і відображення у відповідних
статтях нормативно-правових актів ” [4, с. 109].

На сьогодні в юридичній літературі розрізняють принципи оподаткування, принципи
податкового права, принципи податкової системи, принципи податку, принципи податкового
законодавства [5, с.137–144], однак на законодавчому рівні визначені тільки принципи побудови
системи оподаткування. Нормативні акти з питань оподаткування не містять принципів
побудови податкового контролю.

Загальноправові принципи і принципи державного управління та їх систематизація в
юридичній літературі. До загальноправових принципів віднесені: принципи гуманізму, рівності
громадян перед законом, демократизму, законності (правності), взаємної відповідальності
держави і особи [6, с. 110]. До загальних принципів публічного управління відносяться
демократизм, законність, гласність, участь громадян у державному управління, відповідальність
держави перед людиною за свою діяльність [7, с. 54], О. Ф. Андрійко, розробляючи
проблематику організаційно-правових засад державного контролю у сфері виконавчої влади,



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(51) 2010 179

визначив наступні принципи контролю: системність, систематичність, законність, дієвість,
гласність і прозорість [8, с. 28].

Досліджуючи принципи побудови податкового контролю, ми спираємося на конкретизації
трактування принципів контролю взагалі і в податковій сфері зокрема – як науково розроблені
та апробовані практикою політичні, організаційні та правові основи організації контролю, що
забезпечують його ефективність [9, с. 61]; як вихідні, керівні, основні ідеї, що концентрують
досягнення науки та практики, виражають соціальні інтереси, виконують функції
загальнонормативного орієнтира здійснення контрольної діяльності у сфері оподаткування,
спрямовані на вдосконалення та ефективність такої діяльності [10, с. 41].

Фіскальна діяльність податкових органів повинна базуватися насамперед на принципі
законності. Законність – це конституційний принцип, без дотримання якого не можна будувати
правову державу, в якій забезпечуються права і свободи громадян, соціальна справедливість.
Податковий контроль покликаний насамперед забезпечити такий стан взаємовідносин між
контролюючими та підконтрольними суб’єктами, який характеризується дотриманням законів
і підзаконних нормативно-правових актів останніми за одночасного гарантування дотримання
їх прав.

Якість чинного законодавства щодо закріплених у ньому прав і обов’язків контролюючих
органів суттєво впливає на стан законності, однак він залежить і від дотримання вимог
працівниками податкових органів, які несуть підвищену відповідальність за застосування
нормативно-правових актів. Наявність у діях контролюючих суб’єктів ознак необ’єктивності,
а тим більше протизаконні дії працівників податкових органів не сприяють довірі до них і
негативно впливають на авторитет державної влади.

Принцип взаємної відповідальності, з одного боку, платників податків, податкових агентів
та інших учасників контрольно-податкових правовідносин, а з іншого – податкового органу та
його посадових осіб є юридично значущим для правового регулювання і правозастосування
у сфері контрольної діяльності держави, оскільки саме в процесі податкового контролю
проходить встановлення і документальна фіксація фактів податкових правопорушень.

Принцип рівності перед законом, встановлений ст. 24 Конституції України, означає рівність
прав і свобод людини і громадянина та виключає будь-які привілеї чи обмеження незалежно
від статі, раси, мови, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, відношення до релігії та інших ознак [11] Принцип юридичної рівності виключає
можливість встановлювати особливі умови проведення контролю залежно від таких підстав
як форма власності, організаційно-правова форма тощо.

Принцип гласності повинний бути невід’ємним у діяльності всіх державних органів,
оскільки сприяє, з одного боку, прозорості і відкритості їх діяльності, а з іншого – формуванню
правосвідомості платників податків і тим самим відіграє превентивну роль щодо податкових
правопорушень. Водночас під час здійснення заходів податкового контролю уповноважені
органи повинні керуватися принципом дотримання податкової таємниці, тобто ці два
принципи є взаємопов’язаними. Відповідно до принципу гласності всі зацікавлені організації
та громадяни повинні мати вільний доступ до інформації щодо діяльності державних органів
у встановленому законом порядку. Під інформацією у ст. 1 Закону України „Про
інформацію” [12] розуміється документовані або публічно оголошені відомості про події та
явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.
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Суб’єктивне право на інформацію являє собою гарантовану державою можливість
фізичних, юридичних осіб і держави (державних органів) вільно отримувати, використовувати,
поширювати та зберігати відомості, необхідні їм для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів, здійснення завдань і функцій, що не порушує права, свободи і законні інтереси
інших громадян, права та інтереси юридичних осіб [13, с. 19].

Гласність роботи органів ДПС України реалізується шляхом офіційної публікації актів
законодавства про податки і збори (обов’язкові платежі), виконання органами ДПС обов’язку
щодо надання роз’яснень норм законодавства у спосіб, доступний для ознайомлення з ними
більшості їх платників, забезпечується шляхом підконтрольності та звітності перед ДПА
України, взаємодії з іншими державними органами влади і неурядовими організаціями України
через роботу із засобами масової інформації.

При визначенні спеціальних принципів контрольної діяльності необхідно враховувати
Лімську декларацію керівних принципів контролю, в якій, зокрема, прописаний принцип
функціональної, організаційної та фінансової незалежності контрольних органів, їх захищеність
від стороннього впливу. Державна податкова служба України є центральним органом
виконавчої влади зі спеціальним статусом.

У сучасній юридичній літературі не достатньо розкрито принцип планування, що, ймовірно,
зумовлено запереченням системи адміністративно-командного регулювання суспільно-
економічних відносин. Планування суспільного розвитку є складовою системи управління,
його якість впливає на результати діяльності всіх державних органів, у тому числі і податкових.
Їх діяльність повинна базуватися на основі цілісної системи актів, структуру, порядок складання,
затвердження і виконання яких визначають відповідні нормативні акти.

Відповідно до принципу регулярності контролю контрольна діяльність повинна бути
періодично повторюваною – систематичне здійснення окремих контрольних дій (процедур)
відбувається через визначені проміжки часу. Так, камеральні податкові перевірки можуть
здійснюватися щомісячно, щоквартально або щорічно залежно від строків, встановлених
законодавством для надання податкових декларацій, податкових розрахунків або інших
документів, на підставі яких здійснюється нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів).

Принцип об’єктивності та достовірності результатів контролю означає, що рішення
керівника органу, уповноваженого здійснювати контроль, повинне відповідати фактичним
обставинам, які були виявлені в процесі його здійснення. Щодо податкового контролю, вимоги
об’єктивності і достовірності містяться, зокрема, в підзаконних нормативних актах [14, 15], в
яких закріплено, що виявлені під час перевірки факти порушення норм податкового, валютного
та іншого законодавства, повинні викладатися в акті чітко, об’єктивно та повною мірою за
обов’язкового посилання на первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, що
підтверджують наявність зазначених фактів.

Принцип документального оформлення результатів контролю передбачає, що під час
його здійснення всі виявлені факти законодавства повинні фіксуватися в документах
встановленої форми (актах, протоколах, довідках) – тільки після документального закріплення
результати податкового контролю стають носіями доказової інформації і набувають
юридичного значення.  

Принцип взаємодії податкових органів з іншими уповноваженими органами лежить в
основі накопичення в податкових органах інформації про платників податків, податкових агентів,
банки і про інших зобов’язаних осіб, яка необхідна для оперативного та ефективного здійснення
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податкового контролю. Взаємодія та координація діяльності органів ДПС України з органами
Державного казначейства, з фінансовими органами, органами Державної митної служби,
органами системи соціального страхування, органами СБ України, внутрішніх справ,
прокуратури, контрольно-ревізійної служби, а також з фінансовими органами та установами
банків сприяють реалізації поставлених цілей та визначених завдань.

Виокремлення функціональних і організаційно-структурних принципів побудови
податкового контролю базується на теорії публічної адміністрації, відповідно до якої за
функціонального підходу публічна адміністрація розглядається як діяльність відповідних
структурних утворень щодо виконання функцій, спрямованих на реалізацію публічного
інтересу, а при організаційно-структурному підході публічна адміністрація визначається як
сукупність органів, які утворюються для здійснення публічної влади [16, с. 113].

Держава виступає суб’єктом державного управління в цілому, однак множинність,
різноманітність і багатогранність її функцій зумовлює необхідність існувати організаційну
структуру державного управління, системоутворюючим елементом якої виступає орган
державної влади, створений державою для здійснення покладених на неї функцій і завдань.
Кризові явища 2008–2009 років в економічній та соціальній сферах суспільства відображають
проблеми трансформації системи державного управління в цілому і в податковій сфері
зокрема. Часткова втрата державною владою важелів управління актуалізує як стратегічні
питання подальшого розвитку державних управлінських структур, так і тактичні питання щодо
конкретних заходів вдосконалення механізму їх діяльності. Зазначене стосується і органів ДПС
України, тим більше зважаючи на їх пріоритет у забезпеченні надходження коштів до бюджетної
системи.

Для органів ДПС України, які є юридичними особами, мають печатку із зображенням
Державного герба України та власним найменуванням, інші печатки та штампи, відповідні
бланки, рахунки в установах банків цілком прийнятні загальні принципи побудови організації,
розробка яких вперше була здійснена представниками наукової школи класичного управління
у 20-ті роки ХХ століття, а саме: одноосібність керівництва, скалярний метод передавання
повноважень (делегування по лінії керівництва), підпорядкування підлеглих одному керівникові,
відповідності повноважень і відповідальності, масштабів управління, комунікації, орієнтування
(виключення суб’єктивного фактора), вибірковості (відсікання непотрібної керівництву
інформації), диференціація роботи і створення сприятливих умов, планування, доступність
керівництва тощо.

Функціональні принципи побудови податкового контролю за обсягом охоплення
контрольної діяльності можуть бути поділені на ті, що визначають вихідні його основи в цілому
і ті, що покладені в основу окремих методів його здійснення.

Окремі науковці тлумачать функціональну спрямованість податкового контролю досить
широко, вважаючи, що в процесі його здійснення забезпечується оцінка ефективності
фінансово-господарської діяльності платників податків [17, с. 20]. З урахуванням того, що, по-
перше, на величину податкових надходжень впливає значна кількість факторів, насамперед
економічних; по-друге, зв’язок між факторами, що впливають на величину податкових
надходжень, і результативним показником – їх сумою, є стохастичним, тобто створити
детерміновану факторну систему представити досліджуване явище у вигляді алгебраїчної
суми, добутку або частки декількох факторів, які визначають його (явища) величину і які
перебувають з ним у функціональній залежності, – не можливо; і, нарешті, по-третє, на відміну
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від абсолютних результативних показників, ефективність вимірюється співвідношенням витрат
і результатів; необхідно визнати, що рівень ефективності системи оподаткування не можна
оцінити. Однак ефективність системи податкового контролю може бути визначена
співвідношенням додаткових надходжень, отриманих внаслідок реалізації форм і методів
податкового контролю і здійснених на забезпечення функціонування його системи витрат.
Зазначене дозволяє зробити висновок про визнання принципу ефективності системи
податкового контролю як одного з базових.

Не менш значущим принципом побудови системи податкового контролю повинна бути
збалансованість інтересів платників податків і держави в особі органу податкового контролю.
Даний принцип не визначений у нормативно-правових актах, але саме відповідно до нього
статтею 100 проекту Податкового кодексу передбачено розстрочення та відстрочення грошових
зобов’язань або податкового боргу платника податків [18].

Принцип презумпції правомірності дій (презумпції сумлінності) платника податків
закріплено у п. 4.5 ст. 4 проекту Податкового кодексу і є основою прийняття рішення на
користь платника податків „у випадку коли норма закону чи іншого нормативно-правового
акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових
актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків
або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як
платника податків, так і контролюючого органу” [19].

Важливість принципу чіткої функціональної визначеності зумовлена тим, що, крім
суб’єктів, які здійснюють безпосередньо оперативний контроль за надходженням податкових
платежів, які формують доходи держави, до контролю за надходженням податків в окремих
випадках мають відношення фінансові органи (надання відстрочок за податковими платежами),
органи Державного казначейства (розподіл податкових платежів за рівнями бюджетної системи;
перевірки банківських установ з дотримання черговості зарахування платежів у бюджет),
банківські установи (заповнення платіжно-розрахункових документів), митні, страхові органи,
органи державних фондів, комітети з земельних ресурсів і землевпорядження тощо. Отже,
необхідно погодитися з визнанням необхідності у взаємодії перерахованих організацій на
основі попереднього розмежування функцій і відповідальності за виконання обов’язків,
пов’язаних з контролем податкових платежів [20, с. 34].

Своєчасність контролю – також важливий принцип його здійснення з урахуванням не
тільки запланованих потреб формування дохідної частини бюджету, але й обмеження
можливостей нарахування податкових платежів трирічним періодом 1095 днів.

До спеціальних функціональних принципів, зумовлених специфікою контролю саме в
податковій сфері, необхідно віднести принцип дотримання спеціального режиму доступу до
інформації про платників податків, платників зборів і податкових агентів, отриманих посадовими
особами уповноважених контрольних органів. Відповідно до ст. 28 Закону України „Про
інформацію”, інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим
доступом, яка відповідно до ст. 30 цього Закону за своїм правовим режимом поділяється на
конфіденційну і таємну. На законодавчому рівні чітко регламентовані такі види таємної
інформації, як державна, комерційна, банківська, професійна. Однак чинне законодавство не
містить визначення понять „конфіденційна податкова інформація” і „податкова таємниця”.

Вважаємо за необхідне законодавчо закріпити поняття „конфіденційна податкова
інформація ” і „податкова таємниця ” і пропонуємо наступні їх визначення. Конфіденційна
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податкова інформація – інформація (відомості) щодо діяльності, майнового та фінансового
стану окремих фізичних та юридичних осіб, що є в розпорядженні органів ДПС України або
їх посадових осіб і необхідні їм для проведення контрольних дій за сплатою податків та інших
обов’язкових платежів, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди
підконтрольним суб’єктам податкових правовідносин. Податкова таємниця – інформація
(відомості) щодо діяльності, майнового та фінансового стану окремих фізичних та юридичних
осіб, що є в розпорядженні органів ДПС України або їх посадових осіб і необхідні їм для
проведення контрольних дій за сплатою податків та інших обов’язкових платежів, розголошення
якої завдає шкоди особі, суспільству, державі, а тому забороняється у будь-якій формі до
моменту прийняття рішення уповноваженим державним органом.

До другої групи принципів насамперед відноситься принцип повноти обліку платників
податків і об’єктів оподатковування, оскільки від цього суттєво залежить обсяг надходжень
коштів до бюджетної системи.

У процесі перевірочної роботи податкові органи повинні керуватися насамперед такими
принципами: принципом передбачуваності, певне ігнорування якого проявляється в тому,
що регулювання перевірочної роботи здійснюється за допомогою чисельних підзаконних
нормативно-правових актів; принципом точності перевірочної роботи, дотримання якого
сприятиме як скороченню часових витрат на спілкування з платниками податків, так і
зменшенню кількості звернень до судових органів; принципом превентивності порушень
закону полягає у виявленні помилок при визначенні податкових зобов’язань платниками
податків, зумовлених складністю податкового законодавства; принципом професіоналізму,
оскільки наділення контролюючого органу правом самостійно визначати суму грошових
зобов’язань платника податків повинно базуватися на точності визначення сум податкових
зобов’язань контролюючим органом; принципом документального оформлення результатів
податкового контролю, оскільки належне документування є гарантією дотримання прав і
інтересів платників податків, зокрема при розгляді скарг контролюючим органу вищого рівня
і судом.

Отже, на підставі всього зазначеного можна зробити наступні висновки:
– принципи контролю у сфері оподаткування відображають вихідні засади, певні

закономірності контрольної діяльності є найбільш загальними нормами, які діють у сфері
контрольної діяльності й поширюються на всіх суб’єктів податкових правовідносин;

– до принципів побудови податкового контролю відносяться загальноправові принципи,
спеціальні принципи контрольної діяльності, організаційно-структурні принципи і
функціональні принципи;

– принципи побудови податкового контролю необхідно прямо сформулювати у законі
(поки що переважно виводяться із загального змісту законодавства);

– розробка принципів побудови системи податкового контролю визначає напрями
подальшого вдосконалення чинного законодавства.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ „КОНФЛІКТ” І
„СПІР” ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ

ВИКОРИСТАННЯ У ПОДАТКОВОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

У статті розглянуто сутність та особливості податкових конфліктів і податкових
спорів, здійснено співвідношення цих понять і виділено притаманні їм ознаки. Внесено
пропозиції щодо удосконалення податкового законодавства із зазначених питань.

Essence and features of tax conflicts and tax disputes is considered in the article, correlation
of these concepts is carried out and distinguished inherent to them signs. Suggestions are
brought in in relation to the improvement of tax law from the noted questions.

Ключові слова: конфлікт, конфлікт інтересів, податковий конфлікт, спір.

Події останніх років показали, що поняття „конфлікт” і різні його словосполучення у галузі
оподаткування, особливо такі як „конфлікт інтересів”, „податковий конфлікт”, використовують
досить часто.

За відсутності чіткого визначення цього поняття в податковому законодавстві виникає
бажання назвати конфлікт спором чи спірною ситуацією, що, в свою чергу, призводить до
непорозумінь у вживанні термінів „конфлікт” і „спір”.

Термінологія у податковій сфері – це особлива система, яка надає учасникам податкових
відносин правову інформацію і роз’яснює зміст норм податкового законодавства. Як зазначав
С. С. Алексєєв, „не можна забувати найважливіші вимоги, які висуваються до наукової
термінології, – її однозначність, сувору визначеність, ясність, сталість, що сумісна зі всім
комплексом термінів, що застосовуються в науці” [1, c. 28].

Незважаючи на те що „сучасна правова наука досить давно робить спроби розглянути
різні правові явища стосовно їх місця у системі соціальних зв’язків” [2, с. 312], проблема
вживання термінів „конфлікт” і „спір”, їх розмежування до сьогодні залишається не розв’язаною.

Необхідність подолати юридичні конфлікти в різних сферах суспільних відносин зумовлює
їх вивчення і правову регламентацію різними галузями права. На жаль, у фінансовому та
податковому праві юридичні конфлікти не піддавалися комплексному вивченню.

Тому в умовах посилення конфліктних ситуацій між платниками податків та органами
державної податкової служби необхідно провести дослідження юридичних конфліктів у
податковій сфері і чурез специфіку майнової сфери їх виникнення здійснити належну
юридизацію.

© Свириденко М. В., 2010
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Проблема збалансованого розв’язання конфлікту публічних і приватних інтересів є новою
для української правової науки. Порівняно нещодавно практично всі спірні питання
вирішувалися на користь держави; відповідно будувалося та здійснювалося правове
регулювання суспільних відносин. Зміна парадигми суспільного розвитку зумовила нові
підходи до вирішення даної проблеми. Конституцією України було проголошено пріоритет
прав і свобод людини та громадянина [3, ст. 22].

Даний принцип започаткував докорінні зміни всієї системи правового регулювання
взаємовідносин органів публічної влади та приватних осіб. У свою чергу, це вимагало нових
підходів і методів розв’язання конфліктних ситуацій у даній сфері.

Особливо яскраво ця проблема проявилась у відносинах при сплаті податків, зборів та
обов’язкових платежів, що зумовило підвищений інтерес до неї не тільки з боку науковців, а й
з боку практичних працівників сфери оподаткування.

Зазначимо, що проблематикою конфліктів займалися такі вітчизняні вчені, як
О. М. Бандурка, В. А. Друзь, Л. М. Герасіна, М. І. Панов, О. Ю. Тодика, А. А. Єзеров та інші.

Проте необхідно зазначити, українські вчені-юристи сутності конфлікту у податковій сфері,
виділенню специфічних рис цього окремого інституту податкового права достатньої уваги не
приділяли.

Незважаючи на наявність теоретичних розробок регулювання конфліктних ситуацій у
податковій сфері, ряд проблем у цій галузі знань, зокрема, проблем з реалізації у податковому
законодавстві таких понять, як „конфлікт” і „спір”, залишається не дослідженою, що відповідно
спонукає до їх подальшого всебічного та глибокого вивчення.

Автор статті ставить перед собою завдання, уточнити сутність та особливості податкових
конфліктів і податкових спорів, порівняти дані поняття, виділити притаманні їм ознаки та надати
пропозиції щодо удосконалення податкового законодавства із зазначених питань.

Кожна наука, в тому числі і юридична, має свою систему категорій, понять і термінів.
Поняття, що використовуються в науці, є нерівноцінними за своїм значенням і ступенем
важливості впливу на неї. Відповідно можна сказати, що поняття відіграють важливу роль у
пізнанні процесів, що відбуваються в даній науці.

Зауважимо, що понятійний апарат є необхідним інструментом правового пізнання, базою
для науки, її фундаментом, від якого відштовхуються напрями кожної галузі знань.

Значимість визначення термінів, які застосовуються у податковому законодавстві, є досить
важливою, оскільки від них залежить вирішення питань, що торкаються інтересів сторін,
зокрема учасників податкових відносин.

Необхідно погодитись із Ващенком Ю. С., який зазначав, що „застосування слова в
юридичному тексті повинно забезпечити номінативну або дефінітивну функції, тобто стати
засобом чіткого позначення [4, c. 59].

Існуючі у системі податкових відносин суперечності і викривлена свідомість платників
податків створюють умови для подальшого розвитку конфліктних ситуацій, а відтак виникає
необхідність у юридичному визначенні поняття конфлікту та спору з метою їх подальшого
ефективного практичного застосування.

В юридичній енциклопедії дається таке визначення конфлікту: „конфлікт – зіткнення,
серйозна розбіжність, спір” [5, c. 213].

Щодо спору, то під ним розуміють словесне змагання, обговорення чого-небудь двома
або кількома особами, в якому кожна із сторін відстоює свою думку, свою правоту [6, c. 1172].
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У словнику російської мови під спором розуміється: 1) розбіжність, яка вирішується судом
або 2) словесне змагання, обговорення чого-небудь, в якому кожний відстоює свою думку [7,
c. 696].

Порівнюючи поняття „конфлікт” і „спір”, необхідно погодитися з думкою Кудрявцева В. М.,
який вказав, що „конфлікт” є більш широким поняттям, порівняно із поняттям „спір”, вивченням
особливостей якого з позиції права займається юридична конфліктологія [8, c. 14].

Попри те, що юридична конфліктологія відносно нове явище в українській юридичній
науці, зазначимо, що практика правозастосування свідчить про актуальність легалізації
багатьох основоположних категорій юридичного конфлікту, а також відмежування їх від інших
суміжних правових категорій.

Податкове законодавство та практика регулювання податкових відносин демонструють
вживання таких понять, як „конфлікт” і „спір”.

Досліджуючи доюрисдикційні процедури регулювання поведінки суб’єктів податкових
відносин, М. П. Кучерявенко зазначає, що „по-перше, доюрисдикційні процедури
характеризують ситуацію, пов’язану з виникненням спору в рамках регулятивних податкових
правовідносин. Вони реалізуються при порушенні в реалізації права (наприклад, застосування
податкової пільги) чи виконанні зобов’язань, пов’язаних з оподаткуванням, виникненням
суперечностей між учасниками відносин, спору між платником податку і податковими
органами. По-друге, розв’язання спору в даній ситуації здійснюється без участі судових органів,
у режимі узгодження позицій податкових органів і зобов’язаних осіб. По-третє, конфлікт, що
виник у режимі доюрисдикційних податкових процедур, долається за рахунок дій учасників
спору. По-четверте, розв’язання конфлікту в цій ситуації передбачає багаторівневість:
а) усунення суперечностей на рівні первинного податкового органу (податкова інспекція);
б) розв’язання спору на рівні обласної податкової адміністрації; в) подолання конфлікту на
рівні Державної податкової адміністрації України. Помітна при цьому одна особливість: хоча
розв’язання спору пов’язується із співвідношенням поведінки двох суб’єктів, проте
ієрархічність податкових органів зумовлює появу на другому та третьому рівнях своєрідного
арбітра – вищестоящого податкового органу [9, с. 74–75].

На думку М. П. Кучерявенка, „основна мета доюрисдикційної процедури зводиться до
усунення суперечностей між сторонами регулятивних податкових правовідносин у режимі
позитивного правозастосування. Фактично вона існує в цих умовах як різновид регулятивної
податкової процедури, що передбачає усунення конфлікту [9, с. 76].

Наведене вище переконує нас у тому, що і спір, і конфлікт у сфері оподаткування є
об’єктами дійсності, а виникає необхідність розкрити їх поняття через виділення притаманних
їм ознак. На підставі цього можна не тільки дослідити ці явища, а й знайти прийоми та засоби
регулювання конфліктів (спорів) між платниками податків і контролюючими органами у сфері
оподаткування, що негативно впливають на економічний розвиток держави.

Необхідно зазначити, що узагальненням і вивченням особливостей конфлікту з позиції
права займається юридична конфліктологія.

В. М. Кудрявцев вважає, що „юридичним конфліктом потрібно визнати будь-який конфлікт,
в якому спір так чи інакше пов’язаний з правовими відносинами сторін (їх юридично
значущими діями чи станом), і відповідно, суб’єкти чи мотивація їх поведінки, чи об’єкт
конфлікту мають правові ознаки, а конфлікт тягне юридичні наслідки”[10, с. 15].
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З погляду конфліктології, спір – це одна із стадій розвитку конфлікту, з правового – одна із
стадій розвитку юридичного конфлікту.

Оскільки „конфлікт” є більш ширшим поняттям ніж „спір”, можемо стверджувати, що в
основі будь-якого спору, в тому числі і податкового, завжди лежить конфлікт.

Слушною є думка російського вченого Д. Б. Орахелашвілі, який зазначає, що юридичний
конфлікт завжди виступає як протиборство фізичних і юридичних осіб стосовно правових
актів і норм. Суб’єкти такого конфлікту, мотивація їх поведінки, об’єкт конфлікту мають правові
ознаки, що, в свою чергу, визначає правовий характер спору. В юридичному конфлікті спір,
так чи інакше, пов’язаний з матеріальними правовідносинами сторін. Саме на стадії розвитку
регулятивних правовідносин, змінених під впливом поведінки будь-якого із суб’єктів
правовідносин, формується поняття спору як правової категорії [11, с. 46].

Податковий конфлікт, як і юридичний, виникає в рамках правовідносин, що має владно-
майновий характер і виникає у зв’язку з управлінською діяльністю уповноваженого органу
по здійсненню виконавчо-розпорядчих функцій. А тому підходи, що використовуються при
вивченні юридичних конфліктів, можуть бути застосовані і при вивченні податкових конфліктів.

Виходячи із визначення поняття юридичного конфлікту, можемо вважати, що податковий
конфлікт – це суперечності між суб’єктами податкових відносин, що виникають під час
здійснення фінансової діяльності держави, зокрема в процесі формування та сплати податків,
зборів, обов’язкових платежів, здійснення податкового контролю, захисту прав та охоронюваних
законом інтересів платників, притягнення до відповідальності за вчинення податкових
правопорушень, що характеризується посиленням протилежних тенденцій учасників і підлягає
правовому регулюванню.

Через категорію правовідносин конфлікт у податковій сфері можна визначити як конфліктні
податкові правовідносини, учасники яких мають різні інтереси і перебувають у стані
протиборства відносно їх реалізації.

Слушною є думка А. К. Саркісова, який вважає, що „податковий конфлікт є явищем
суспільного життя, особлива підсистема фінансових правовідносин, що встановлює прямі та
зворотні зв’язки між елементами суспільства і суспільством стосовно встановлення, введення,
обчислення, сплати, стягнення податків, зборів та інших обов’язкових платежів у відповідні
бюджети та позабюджетні фонди; спосіб взаємодії суб’єктів податкових відносин при
неспівпаданні, повному чи частковому, їх інтересів, бажань чи потреб, поглядів, цілей чи
засобів їх досягнення, обумовленими розбіжностями їх соціальних статусів (рангів) і ролей,
процес зіткнення (інциденту) і виникаючого після такого зіткнення двох чи більше суб’єктів
податкових відносин, що завершується певними наслідками як для цих суб’єктів, так і для
суспільства (держави) [12, с. 66].

На нашу дуку, визначення податкового конфлікту як явища суспільного життя і особливої
підсистеми фінансових правовідносин є досить вдалим.

Підтверджує правильність висловленої думки й те, що розуміння податкового конфлікту
через правовідносини дозволяє виявити його динаміку, особливості правового статусу
суб’єктів, відмежувати від суміжних правових категорій і тим самим визначити правовий
механізм розв’язання.

Розглядаючи податковий конфлікт як конфлікт, в якому протидія безпосередньо пов’язана
з правовими відносинами сторін (їх юридично значимими діями або станами), необхідно
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вважати, що суб’єкти конфлікту, мотивація їх поведінки, а також об’єкт податкового конфлікту
мають правові ознаки.

Наведене вище переконує нас у тому, що до основних ознак податкового конфлікту
необхідно віднести: зв’язок із правовими відносинами сторін, наявність у суб’єктів, об’єктів
чи суб’єктивної сторони конфлікту правових ознак, протиборство сторін і виникнення
правових наслідків.

Необхідно зазначити, що податковий конфлікт відображає правову дійсність у сфері
оподаткування. Він може відтворювати недосконалість податкової системи, колізійність
податкового законодавства, недосконалість судової практики.

Поширення податкових конфліктів приховує серйозну небезпеку й загрозу як для
суспільства, так і для податкового процесу, який, на думку М. П. Кучерявенка, є „юридичним
виразом державної управлінської діяльності в галузі оподаткування. За його допомогою
організовується і законотворчість по прийняттю податкових законів, і розв’язання податкових
спорів, і безпосередня діяльність по здійсненню регулятивних податкових
процедур” [9, с. 85–86].

Досліджуючи податковий спір, необхідно зауважити, що він за своєю правовою природою
є адміністративно-правовим (публічно-правовим), а тому до нього повною мірою можна
застосовувати правила, сформульовані наукою стосовно адміністративно-правового спору.

Процес перетворення конфлікту в юридичний спір розглядається науковцями як
юридизація конфлікту, тобто звернення до юридичних засобів із метою припинення чи
розв’язання протиборства сторін. Використання правової системи для розв’язання конфлікту
передбачає його цілеспрямоване переведення в юридичну площину.

При розгляді цього питання дуже важливо встановити, за яких причин та умов податковий
конфлікт переходить на стадію спору в юридичному значенні.

До таких причин потрібно віднести: законодавче визначення можливості передачі конфлікту
на розгляд юрисдикційного органу та рішучість суб’єкта податкових відносин у прийнятті
рішення про необхідність розв’язати розбіжності саме через юрисдикційний орган.

У зв’язку з цим доречно згадати В. С. Бігуна, який вказує, що „конфлікт, як зіткнення поглядів,
інтересів, позицій, що супроводжується конфронтацією, суперництвом, конкуренцією чи
протиборством його учасників, переростає у правовий конфлікт (в українському
правознавстві зустрічається розрізнення правових, більш ширше поняття, і юридичних
конфліктів, як вужчого поняття). Правовий конфлікт переростає в правовий спір, який може
бути судовим і позасудовим. Судові спори є об’єктом, а судові справи – безпосереднім
предметом діяльності зі здійснення правосуддя [13, с. 12–13].

Оскільки податкові відносини, щодо яких виникають спори, є майновими відносинами,
що базуються на принципах владного підпорядкування, виникає потреба у комплексному
з’ясуванні сутності даного поняття.

Необхідно зауважити, що в рамках реалізації податкових відносин від дій адміністративного
органу залежить реалізація суб’єктивного права цивільно-правового характеру, зокрема права
власності. Тому сутність податкового спору стосовно його предмета, становить не тільки
перевірка законності дій органів влади, а й розв’язання спору про право.

Розглядаючи податковий спір як стадію податкового конфлікту, можемо зробити власне
визначення цього поняття.
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Так, під податковим спором необхідно розуміти передану на розгляд адміністративного
суду розбіжність сторін податкових правовідносин, пов’язану з обчисленням і сплатою податків,
зборів, обов’язкових платежів, що потребує правової оцінки наявності у сторін відповідних
прав та обов’язків, перевірки законності їх дій та розв’язання конфлікту між ними згідно з
чинним законодавством України.

Існування податкового спору, на нашу думку, не можливе без вираження стороною
податкових правовідносин свого негативного ставлення до конфліктної ситуації. Тобто для
виникнення податкового спору необхідно відобразити в певній формі свою думку, наприклад,
подати до суду адміністративний позов про визнання недійсним податкового повідомлення –
рішення органу податкової служби, оскаржити неправомірні дії податкового ревізора-
інспектора тощо.

Вважаючи податковий спір як певну ситуацію у розвитку конфлікту, а точніше, одну із
його стадій – стадію, спрямовану на розв’язання конфлікту, можемо визначити його наступні
ознаки:

1. Спір являє собою одну із стадій розвитку податкового конфлікту.
2. Це явище, що набуло процесуальної природи, відображає реальне звернення особи до

компетентного юрисдикційного органу за захистом порушеного чи оспореного права.
3. Це – спір про визначене суб’єктивне право чи інтерес, характер яких визначається

галуззю податкового права.
Проведений аналіз реалізації в податковому законодавстві окремих термінів переконливо

довів, що податковий спір є певною ситуацією у розвитку конфлікту, а точніше – однією із
його стадій.

До пред’явлення вимог у суді невирішений податковий конфлікт є предметом розгляду з
боку держави в особі податкових органів і являє собою матеріальні податкові відносини.

Якщо розглядати податкову діяльність як процес, в якому „регулятивний вплив
процесуального права реалізується через закріплення певних правил процедури, що
забезпечують дотримання поряду” [9, с. 12], то необхідно визнати, що конфлікти можуть
виникати під час будь-якої податкової процедури.

А тому вважаємо, що виявлені сутність та особливість суперечностей, що виникають у
процесі податкової діяльності держави, дозволять виокремити процедуру розв’язання
податкового конфлікту з метою припинення конфліктних фінансово-податкових відносин.

Слушною є думка М. М. Кузьміної, яка зазначає, що „діюче законодавство, що регулює
правозастосовну діяльність, як і законодавство в цілому, не відзначається досконалістю.
Наслідком такого стану справ є недотримання вимог, що висуваються до змісту нормативно-
правових актів, недостатній професійний рівень законодавця, а також швидкі зміни в розвитку
суспільних відносин. Враховуючи ці обставини, органи, що вирішують юридичні конфлікти,
повинні стати гнучкою системою, своєчасно та адекватно реагувати на зміни. Їх діяльність по
забезпеченню та захисту прав і свобод громадян, розв’язанню конфліктів повинна мати чіткі
правові основи, які, в свою чергу, повинні мати своєю відправною точкою існуюче право” [14,
с. 231–232].

В умовах економічної кризи збільшення та загострення податкових суперечностей
зумовлюють виникнення податкових конфліктів і свідчать не тільки про актуальність їх
розв’язання на законодавчому рівні, а й необхідність юридичного визначення та нормативного
закріплення податкового конфлікту.
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З метою оптимізації правового механізму розв’язання податкових конфліктів вважаємо
потрібно розробити та легітимно закріпити категорії та поняття, необхідні для виявлення,
пізнання, розв’язання та усунення суперечностей, які виникають у процесі фінансової
діяльності держави.
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ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК
ПІДСТАВА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У статті проаналізовано думки вчених щодо визначення адміністративної

відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування. Розглянуто її ознаки,
визначено об’єкт адміністративного проступку у сфері оподаткування.

In clause (article) questions of has been done an analysis of inwark legislation in terms of
administrative tax rules offences. There were development proposals and recommendations
regarding the inwork legislation which deters the responsibility for administrative offences.
Defines object of tax rules offences in the taxation sphere.

Ключові слова: примусові заходи, податкові правопорушення.

Аналіз наукових, нормативних джерел свідчить, що у податковому праві і законодавстві
передбачаються засади застосування заходів державно-правового примусу. На жаль, на
сьогодні ще не має єдиної думки серед учених-юристів щодо використання терміна для
визначення цих примусових заходів у цілому. Так, О. Бризгалін називає їх „адміністративним
примусом у податковому праві” [6], М. Кучерявенко – „примусом у податковому праві” і дає
їм таке визначення: „система заходів, що застосовуються уповноваженими органами стосовно
осіб при порушенні ними обов’язків по сплаті податку та притягнення до відповідальності за
скоєння податкового правопорушення” [12]. У чинному законодавстві аналогічна ситуація –
або використовується узагальнюючий термін „примусові заходи” (Закон України,,Про
державну податкову службу України”) [3], або ж, у більшості випадків, визначаються конкретні
примусові заходи (перевірка документів, обстеження приміщень, які можуть
використовуватися або використовуються для отримання прибутку).

Аналіз властивостей зазначених примусових заходів дозволяє, з одного боку, вважати їх
заходами адміністративного примусу завдяки наявності більшості ознак останнього. Водночас,
з іншого боку, ці заходи не є проявом адміністративного примусу у традиційному для правової
доктрини розумінні, оскільки вельми специфічним є матеріально-правове підґрунтя їх
застосування – не лише адміністративне, а й фінансове, інформаційне, митне право –
сукупності правових норм, які вже прийнято вважати самостійними галузями права [10].

В юридичній літературі досить активно використовують термін „податкове
правопорушення”, який одні вчені розглядають як підставу адміністративної відповідальності,
а отже, і різновид адміністративних правопорушень у сфері оподаткування, а інші – як різновид
фінансових правопорушень та підставу так званої фінансової відповідальності.

© Огороднікова І. І., 2010
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Основна проблема полягає у невизначенності видової приналежності відповідальності за
правопорушення в сфері оподаткування, оскільки у п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України, яким
визначено лише чотири види юридичної відповідальності – кримінальна, адміністративна,
цивільно-правова, дисциплінарна [1]. Це є головним аргументом щодо заперечення існування
самостійного виду відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування.

Водночас деякі вчені наполягають на введенні нового поняття – фінансової або навіть
податкової відповідальності за податкові правопорушення (З. М. Будько, Н. І. Хімічова,
Т. В. Сараскіна,). М. В. Кустова пропонує відповідальність за майнові порушення у податковій
сфері на даному етапі її розвитку та юридичного оформлення виокремлювати як податкову
відповідальність, не виключаючи можливості її визначення у майбутньому як фінансової
відповідальності (або її різновиду) [11].

Мають місце й неординарні пропозиції. О. Степанюк порівнює відповідні примусові заходи
із заходами цивільно-правової відповідальності на підставі аналізу вітчизняного та зарубіжного
податкового та цивільного законодавства і відзначає у них спільність приватно-правових
елементів [14]. Стосовно цього погоджуємося з думкою Т. О. Коломоєць, що дане визначення
є надто спірним, враховуючи потенціал і самих примусових заходів, і галузей законодавства,
які визначають їх засади [10].

Адже притягнення до юридичної відповідальності за правопорушення в сфері
оподаткування регламентується, крім КУпАП, Господарським кодексом України, законами
України „Про державну податкову службу в Україні”, „Про систему оподаткування”, „Про
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами” та іншими актами законодавства.

Тому виникає своєрідне „розмивання” єдиного правового поля податкових
правопорушень у сфері оподаткування та, відповідно, цілісності самої категорії
адміністративної відповідальності. За останні декілька років основна частина складів
адміністративних правопорушень у сфері оподаткування була розпорошена та виявилася за
межами КУпАП. Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що доцільно визначити видову
приналежність відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування та проаналізувати
інститут адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування.

Отже, метою даної статті є аналіз теоретичного та нормативно-правового підґрунтя
застосування заходів адміністративної відповідальності як основного виду примусу та
заперечення появи нових самостійних різновидів відповідальності із притаманними
специфічними ознаками за правопорушення в сфері оподаткування.

Розглянемо спочатку сферу відносин, що входять до зазначеного вище інституту. Так, на
думку Т. О. Мацелик, об’єктом адміністративного проступку в сфері оподаткування є суспільні
відносини, які виникають у процесі встановлення, введення податків і платежів податкового
характеру, справляння податків.

Правовідносини у сфері оподаткування класифікують за такими групами:
1) відносини, що виникають у процесі встановлення податків і платежів податкового

характеру. Відповідно до ч. 2 ст. 92 Конституції України податки і збори встановлюються
винятково законами України;

2) відносини, що виникають у процесі введення податків і платежів податкового характеру;
3) відносини, пов’язані зі справлянням податків;
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4) відносини, що виникають у процесі здійснення контрольних функцій податковими
органами;

5) відносини, що виникають у процесі застосування санкцій до порушників податкового
законодавства [13].

Отже, предметом податкового права є група однорідних суспільних відносин, які
визначають надходження грошових коштів від платників до бюджету у формі податків і зборів.

Вони регулюються здебільшого нормами фінансового права. Разом з тим окремі питання
у сфері оподаткування регулюються і нормами інших галузей права – конституційного,
адміністративного, кримінального, цивільного, трудового та інших.

Фінансовому праву як публічній галузі права притаманне імперативне регулювання.
Оскільки податкове право є комплексним інститутом фінансового права, йому притаманні
ознаки, характерні для галузей публічного права України.

Об’єктом порушення податкового законодавства необхідно вважати врегульовані нормами
податкового права суспільні відносини, яким у результаті правопорушення завдається шкода.
У межах цих відносин здійснюється реалізація податкового обов’язку платниками податків.
Такий погляд є домінуючим у теорії податкового права, але існують ще й інші підходи до
вирішення цього питання. На думку А. В. Бризгаліна, об’єктом податкового правопорушення
є фінансові інтереси держави, дохідна частина бюджету і позабюджетних фондів, а також інші
блага, що охороняються податковим законом [6]. Фактично об’єктом податкового
правопорушення є суспільні відносини, що виникають у сфері фінансової діяльності держави
і в процесі реалізації яких формується дохідна частина бюджетів і державних цільових фондів.

Особливістю відповідальності за порушення податкового законодавства є її компенсаційно-
каральний характер. Зміст компенсаційної ознаки полягає в необхідності відшкодувати збитки
державі та органам місцевого самоврядування, нанесені внаслідок неотримання надходжень
податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів. Поряд
із цим застосування відповідальності спрямовано на покарання конкретного правопорушника
(платника податків, податкового агента) у зв’язку з невиконанням ним покладеного на нього
обов’язку, а також на попередження податкових правопорушень. Отже, відповідальність за
порушення додаткового законодавства поєднує різні моделі (конструкції) юридичної
відповідальності: правовідновлювальну (компенсаційну) та штрафну (каральну). Для
правовідновлювальної відповідальності істотно важливим є визначення існуючих обов’язків
правопорушника та їх, у разі необхідності, примусове здійснення. Для штрафної – правильна
кваліфікація правопорушення, індивідуалізація покарання або стягнення, реалізація
застосованих до правопорушника заходів примусу, звільнення його від відповідальності у
разі, якщо її цілі досягнуто.

Указаний феномен відповідальності за порушення податкового законодавства зумовлений
сутністю податкових правовідносин, а саме – їх владно-майновим характером. Якщо владному
компоненту, кореспондується застосування санкцій безпосередньо до платника податків у
разі невиконання податкового обов’язку, опосередковане державним примусом, то акцент
на майновому характері вимагає створення умов для відновлення порушеного публічного
майнового інтересу, тобто примусового забезпечення податкових надходжень до бюджетів і
державних цільових фондів.
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Цікавою є думка Н. Кізіми щодо заходів примусу, що застосовуються за вчинення
правопорушень у податковій сфері, який вважає, що вони є адміністративно правовими за
своєю природою [8].

Цієї ж думки дотримується і Т. Мацелик, яка зазначає, що фінансово-правова
відповідальність так само як і адміністративна є різновидом адміністративного примусу.

Особливість адміністративного примусу в податковому праві полягає в тому, що поряд із
загальноприйнятими заходами адміністративного примусу органи державної податкової
служби застосовують заходи, притаманні лише сфері оподаткування, серед них – надсилання
податкових повідомлень, податкових вимог, застосування податкової застави та
адміністративного арешту активів, для яких передбачено окрему процедуру застосування.

Схожими є погляди Р. Усенко, основним аргументом якого на користь визнання примусових
заходів (зокрема заходів відповідальності за порушення податкового законодавства)
адміністративними є: адміністративна процедура їх накладення; суб’єкт застосування,
наділений юрисдикційними повноваженнями, який є органом виконавчої влади, у якого
відсутні відносини підпорядкування з суб’єктом правопорушення (що є однією з ознак
адміністративної відповідальності та її зовнішніх форм прояву). До того ж чинний КпАП
України у ст. 2 передбачає, що дія Кодексу поширюється на адміністративні правопорушення,
відповідальність за які передбачається законодавством (у тому числі податковим), включеним
до КпАП України [2].

Аналізуючи видову приналежність відповідальності правопорушення в сфері
оподаткування, потрібно звернути увагу й на такі ключові питання. Так, відомий російський
учений В. Гурєєв, що виступає за виділення податкового права у підгалузь фінансового,
характеризує метод податкового права, як „владно-майновий, зумовлюючи необхідність
застосування імперативних норм податкового права з метою формування державного
бюджету за рахунок доходів платників податків, як одного з джерел державних доходів” [7].

Владний характер податкових відносин і переважання імперативних норм у податковому
законодавстві дозволили деяким авторам висловити думку про те, що метод податкового
права співпадає з методом адміністративного. Інші автори вважають, що ці методи
відрізняються, хоча і зауважують, що методи правового регулювання адміністративних і
податкових відносин досить подібні і це було сприйнято правозастосовною практикою.

Для того щоб зробити висновки, проведемо аналіз основних ознак примусових заходів,
визначених у податковому праві України та заходів адміністративної відповідальності.

Щодо перших з них:
1) суб’єктом застосування відповідних примусових заходів є податкові органи, які є

органами державної виконавчої влади;
2) застосування примусових заходів, визначених у податковому праві України,

передбачається як щодо фізичних, так і юридичних осіб - суб’єктів правовідносин;
3) відсутність елементів службового підпорядкування між суб’єктом застосування і особою,

щодо якої здійснюється відповідне застосування примусових заходів;
4) застосування здійснюється у процесі реалізації функцій державного управління;
5) сферою застосування є відносини, пов’язані з обчисленням, повнотою і своєчасністю

надходження до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів),
а також неподаткових платежів, встановлених законодавством;
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6) фактичними підставами для використання потенціалу примусових заходів
уповноваженими державними органами виступають правопорушення (крім злочинів) у
відповідній сфері відносин, які не є такими;

7) нормативні засади існування відповідних примусових заходів визначаються у
податковому праві – галузі публічного права України;

8) процедура застосування дуже спрощена, оперативна, економічна, в межах
адміністративного провадження;

9) форми прояву дуже різноманітні і їх кількість значна [10].
Крім того, серед характерних особливостей даного виду відповідальності можна виділити

наступні:
1. Адміністративна відповідальність накладається за правопорушення, які не являють собою

великої суспільної небезпеки. Внаслідок цього такі протиправні діяння визнаються
адміністративним правопорушенням (проступком).

2. Адміністративна відповідальність переважно настає внаслідок правопорушень у сфері
загальнодержавних, а не приватноправових інтересів. Адміністративні правопорушення
насамперед посягають на публічно-правові інтереси держави. Підставою для застосування
санкцій за адміністративні проступки є нанесення шкоди у сфері державної безпеки. Основною
метою заходів адміністративної відповідальності є захист загальнодержавних інтересів.

3. Адміністративна відповідальність є засобом охорони встановленого державою
правопорядку, вона нормативно визначена і полягає у застосуванні санкцій правових норм.

4. Відповідальність в адміністративному праві завжди настає внаслідок протиправної дії
(бездіяльності) юридичної або фізичної особи, є наслідком винного антигромадського діяння.
У цих правовідносинах завжди беруть участь суб’єкти публічно-правової сфери – органи
виконавчої влади і наділені її повноваженнями посадові особи. Усі види правової
відповідальності накладаються органами (посадовими особами) держави.

5. Відповідальність супроводжується державним і громадським осудом правопорушника
та вчиненого ним діяння.

6. Адміністративна відповідальність пов’язана з примусом, із негативними для
правопорушника наслідками (морального або матеріального характеру), яких він може
зазнати. Вона реалізується у відповідних процесуальних формах.

Адміністративній відповідальності властиві ряд специфічних рис, які відрізняють її від інших
видів юридичної відповідальності:

а) у випадках, прямо передбачених чинним законодавством, підставою відповідальності
може бути не тільки адміністративне правопорушення (проступок), а й порушення інших
галузей права. Такі заходи можуть застосовуватися при звільненні від кримінальної
відповідальності, тобто за діяння, що містять ознаки злочинів, які не становлять великої
суспільної небезпеки;

б) адміністративна відповідальність виявляється в накладенні на порушників певних видів
адміністративних стягнень, специфічних за змістом і відмінних від інших заходів стягнення та
впливу, які застосовуються в різних галузях права. Ці види адміністративних стягнень
передбачені ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими
законодавчими актами України;

в) адміністративні стягнення накладаються державними органами та їх посадовими
особами, яким таке право надане законом. Їх перелік закріплений у розділі III КпАП України.
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Суб’єктами адміністративної юрисдикції є також районні (місцеві) суди (судді). Притягнення
до адміністративної відповідальності за адміністративні проступки є обов’язком державних
органів;

г) законодавством закріплено особливий, спрощений порядок притягнення до
адміністративної відповідальності, що створює умови для його оперативності та економності
при використанні. Одночасно цей порядок містить необхідні гарантії законності, а також
здіснення права на захист;

д) однією з важливих ознак, які характеризують адміністративну відповідальність, є те, що
між правопорушником та органом (посадовою особою), який накладає стягнення, відсутні
службові відносини. Застосування адміністративного стягнення не тягне за собою судимості
і звільнення з роботи;

е) адміністративна відповідальність врегульована нормами адміністративного права, в
яких наводиться повний перелік адміністративних проступків, стягнень та органів,
уповноважених їх застосовувати;

є) правом на встановлення адміністративної відповідальності наділено певне коло суб’єктів:
Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, місцеві ради та їх
виконавчі комітети з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями та епізоотіями. Необхідно
зазначити, що відповідно до ст. 92 Конституції України винятково законами України
визначаються діяння, які є адміністративними правопорушеннями та відповідальність за них.

Отже, підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що примуcові заходи,
визначені у податковому праві України, за своїми ознаками навіть з урахуванням специфіки,
не утворюють самостійного різновиду державно-правового примусу, а є складовою
адміністративного примусу у публічному праві України, саме тому доцільно офіційно
використовувати як у правовій науці, так і в податковому законодавстві терміни
узагальнюючого характеру – „заходи адміністративного примусу”, „адміністративний
примус”.

Необхідно говорити про адміністративний примус, однак не у традиційному для правової
доктрини розумінні, оскільки навіть його назва вже не повною мірою відповідає реальному
стану справ, а з урахуванням зміни матеріально-правових засад існування, що вплинуло на
весь його потенціал, про сучасну модифікацію цього різновиду державно-правового
примусу [10].

Враховуючи зазначене можна зробити висновок про доцільність застосування саме заходів
адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування та виділення в
правовій науці окремого інституту. Тому пропонуємо виділити окремий розділ в КУпАП, до
якого б увійшли усі склади адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері
оподаткування. Також необхідно закріпити положення, що чітко розмежує, які питання
адміністративної відповідальності в даній сфері будуть регулюватися КУпАП і Податковим
кодексом України. Саме такий підхід, на нашу думку, допоможе подолати кризу, що склалася
в законодавчому регулюванні даної сфери.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ
ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ ТА

ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
У статті проаналізовано рівень розповсюдження алкогольних напоїв і тютюнових

виробів в Україні, розглянуто юридичний склад правопорушення, передбаченого ст. 156
Кодексу України про адміністративні правопорушення, продукцію, яку відносять до
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, порядок видачі ліцензій на оптову та роздрібну
торгівлю цією продукцією, товари, які підлягають акцизному збору, місця, де заборонено
продаж таких товарів, фінансові санкції, що застосовуються до правопорушників.

The article provides the rate of alcohol and tobacco goods distribution in Ukraine. Legal
aspect of corpus delicti provided by article 156 of Code of Ukraine of Administrative Violations,
products which belong to alcohol and tobacco goods category, issue licence procedure on
wholesaling and retailing, excise goods, places where selling of such goods is prohibited,
financial sanctions applyed to lawbreakers are analysed in the article.

Ключові слова: алкогольні напої, тютюнові вироби, роздрібна торгівля, ліцензія, штраф.

Важливою проблемою, що існує в українському суспільстві, є протидія алкоголізму та
тютюнопалінню. В Указі Президента України „Про посилення державного контролю за
виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, забезпечення захисту
життя і здоров’я громадян” від 03.03.2004 року № 266–2004 зазначається, що дотримання
законодавства щодо забезпечення контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів свідчить про наявність серйозних недоліків у цій сфері [1]. У тіньовому обігу перебуває
25–30 % ринку алкоголю. Більше третини алкогольних напоїв, що реалізуються через
торгівельну мережу, не відповідають вимогам щодо якості та безпеки продукції. За іншими
оцінками, цей відсоток становить 30–60 % алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що
реалізуються в Україні. Щорічно від споживання недоброякісних алкогольних напоїв гине
близько 10 тис. чоловік, а ще близько 30 тис. втрачає здоров’я.

На нашу думку, такий стан значною мірою пояснюється істотними упущеннями в системі
ліцензування діяльності у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів.

© Федосенко С. Г., 2010
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Одним із видів адміністративного правопорушення є порушення правил торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами, що передбачено ст. 156 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (далі – КУаАП).

Відповідно до зазначеної статті КУаАП, об’єктом адміністративного правопорушення є
суспільні відносини, що виникають у процесі оптової та роздрібної торгівлі (включаючи імпорт
та експорт) алкогольними і тютюновими виробами без певної ліцензії або марок акцизного
збору чи з підробленими марками цього збору.

Суспільна небезпечність адміністративного правопорушення, що розглядається, полягає
в тому, що воно перешкоджає торговельним організаціям і громадянам – суб’єктам
підприємницької діяльності, здійснювати свою діяльність відповідно до встановлених правил.

Предметом правопорушення, передбаченого ст. 156 КУаАП, виступають:
– алкогольні напої;
– тютюнові вироби [2].
Для притягнення до адміністративної відповідальності за дане правопорушення необхідно,

щоб мало місце порушення правил торгівлі, включаючи імпорт або експорт, спиртними
напоями або тютюновими виробами без наявності ліцензії або марок акцизного збору.

Доцільно також зазначити, що бланкетна диспозиція ст. 156 КУаАП при її застосуванні
відсилає до інших нормативних актів, які визначають порядок видачі ліцензій та перелік
підакцизних товарів.

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування,
державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб’єктів господарювання за
порушення законодавства встановлюється Законом України „Про ліцензування певних видів
господарської діяльності” від 1 липня 2000 року № 1775.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 цього Закону ліцензування виробництва й торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами здійснюється згідно із законом, що регулює відносини у
цій сфері. Необхідно керуватися також Законом України „Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів” у редакції від 7 лютого 2002 року № 481.

Цей закон є основним документом, який регулює діяльність суб’єктів господарювання,
що здійснюють торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами [4]. Закон не
поширюється на торгівлю пивом, а також виробництво виноградних і плодово-ягідних вин,
наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання.
Алкогольними напоями є продукти, одержані внаслідок спиртового бродіння цукромістких
матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом спирту етилового понад
1,2 % об’ємних одиниць, що належать до товарних груп Гармонізованої системи опису та
кодування товарів під кодами 2204, 2205, 2206, 2208. До алкогольних напоїв під кодом 2204
згідно із Законом України „Про митний тариф України” від 5 квітня 2001 року № 2371-ІІІ
належать:

– вина натуральні, включаючи вина з додаванням спирту та міцні;
– сусло-виноградне, крім зазначеного в товарній позиції 2009 (соки фруктові, включаючи

виноградне сусло, і соки овочеві незброжені та ті, що не містять добавок спирту, із додаванням
або без додавання цукру або інших підсолоджуючих речовин).

У групу товарів під кодом 2005 входять:
– вермути;
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– інші виноградні натуральні вина з додаванням рослинних або ароматних екстрактів.
До товарів під кодом 2206 належать:
–інші зброжені напої (яблучний сидр, перрігрушовий сидр, медяний напій);
– суміші зі зброжених напоїв і суміші зброжених напоїв і безалкогольних напоїв, які в

іншому місці не пойменовані.
У групу товарів під кодом 2208 входять:
– етиловий неденатурований спирт із концентрацією спирту менше 80 %;
– спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої.
На нашу думку, щоб не було суперечностей, потрібно в групу товарів під кодом 2208

включити інші спирти денатуралізованої концентрації.
До тютюнових виробів, реалізація яких підлягає ліцензуванню, належать товари, які мають,

відповідно до Гармонізованої системи опису, коди 2402, 2403.
У групу товарів під кодами 2402 входять:
– сигари, включаючи сигари з обрізаними кінцями;
– сигарели – тонкі сигари;
– сигарети, цигарки з тютюну чи його замінників.
До групи 2403 належать:
– тютюн та замінники тютюну;
– тютюн „гомогенізований” або „відновлений”;
– тютюнові екстракти та есенції [5].
Проте до предмета правопорушення, передбаченого ст. 156 КУаАП, не відноситься

самогон. Питання виготовлення, збереження та реалізації самогону та апаратів для його
виготовлення регламентується ст. ст. 176–1772 КУаАП.

Не можуть бути предметом правопорушення, що розглядається, пиво, вина виноградні і
плодово-ягідні, наливки та настойки, виготовлені громадянами у домашніх умовах для власного
споживання.

Ситуація ускладнюється також і тим, що в Законі України „Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів” від 19 грудня 1995 року пряма заборона здійснення господарської
діяльності у сфері виробництва самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього
виготовлення не встановлена.

Під оптовою торгівлею розуміється діяльність з придбання і відповідного перетворення
товарів для наступної їх реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, іншим
суб’єктам господарювання.

Роздрібна торгівля – це діяльність щодо продажу товарів безпосередньо громадянам та
іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від
форми розрахунків, у тому числі в ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарської
діяльності.

Необхідно зазначити, що на практиці існує певна недосконалість цих термінів. Наприклад,
чи можна визначити, яку ліцензію повинний мати продавець у випадку придбання платником
єдиного податку кількох ящиків горілки? Якщо цей платник бере товар для перепродажу, – то
оптову, а якщо для власних потреб – то роздрібну. А тому, якщо відсутня відповідна ліцензія,
є всі підстави застосувати до продавця санкції, передбачені ст. 156 КУпАП. Причому роздрібні



202                                                                                                             Право

продавці повинні виконати ряд важливих умов, таких, наприклад, як наявність відповідного
метражу торговельного залу, складських приміщень тощо.

Оптові торгівці можуть із незначними втратами (штраф) захиститися від не ліцензованого
виду діяльності, а роздрібні торгівці опиняються в скрутному становищі. Вони можуть
реалізувати оптові партії алкоголю чи табаку лише фізичними особам, незважаючи на їх
підприємницьку діяльність і звичайно не юридичним особам.

Кожного разу, коли господарюючий суб’єкт вирішує питання реалізації алкогольних чи
тютюнових виробів, йому необхідно придбати відповідну ліцензію. Законом України „Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 07.02.2002 року № 481 передбачено, що видача
ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними і тютюновими виробами здійснюється
за місцем торгівлі. Тобто підставою для визнання кількості ліцензій, які повинний придбати
господарюючий суб’єкт, є кількість місць торгівлі. Під місцем торгівлі розуміється місце
реалізації товарів, обладнане електронним контрольно-касовим апаратом, або де є товарно-
касова книга, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів
незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Враховуючи зазначене, якщо господарюючий суб’єкт має намір здійснювати продаж на
одному торговому місці як алкогольних, так і тютюнових виробів необхідно пам’ятати, що
ліцензії видаються окремо на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і
на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Тому, якщо підприємець
має намір здійснювати продаж на одному торговому місці як алкогольних, так і тютюнових
виробів, то він має мати дві ліцензії на продаж алкогольних напоїв і на продаж тютюнових
виробів.

На підставі норм Закону України від 07.02.2002 року № 481 можна зробити такі висновки:
– підставою для придбання ліцензії є факт продажу алкогольних чи тютюнових виробів;
– кількість ліцензій повинна дорівнювати кількості торгових місць, де реалізуються

алкогольні чи тютюнові вироби (тобто дві і більше ліцензії на окремий вид торговельної
діяльності).

Органи, які мають право видавати ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, конкретизуються в постанові Кабінету
Міністрів України „Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та
оборотом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 07.08.2001 року № 940.

Відповідно до цієї постанови, органом ліцензування, який має право видавати ліцензії на
оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, є Департамент
з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та оборотом
підакцизних товарів у складі Державної податкової адміністрації України.

Ліцензія на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами анулюється
внаслідок прийняття органом, який видав ліцензію, відповідно письмового розпорядження в
таких випадках:

– за заявою суб’єкта господарювання;
– на підставі рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;
– внаслідок несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від

моменту призупинення ліцензії;
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– на підставі рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом
господарювання марок акцизного збору (стосовно імпорту); факту торгівлі суб’єкта
господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного
збору України; факту переміщення суб’єктом господарювання алкогольних напоїв або
тютюнових виробів поза митним контролем [3].

Згідно із Законом України від 07.02.2002 року № 481 об’єктивну сторону правопорушення,
передбаченого ст. 156 КУаАП, формують такі дії:

– роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим,
коньячним або плодовим;

– роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності
ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками акцизного збору;

– торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або в інших
місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради як такі, де роздрібна
торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена;

– торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати;
– продаж алкогольних напоїв чи тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років;
– продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менше як 20 сигарет або цигарок, чи

поштучно (крім сигар);
– торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук;
– торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного збору

чи з підробленими марками цього збору.
Статтею 15 Закону України від 07.02.2002 року № 481 забороняється також продаж

алкогольних напоїв і тютюнових виробів:
– у приміщеннях та на території дошкільних навчальних закладів і закладів охорони здоров’я;
– у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю

товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах
(секціях) універсальних торговельних організацій;

– у місцях проведення спортивних змагань;
– з полиць самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних напоїв);
– з рук та у невизначених для цього місцях торгівлі;
– продаж товарів дитячого асортименту, які імітують тютюнові вироби;
– продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки

суб’єктам господарювання громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають
статус суб’єктів господарювання громадського харчування, підприємств з універсальним
асортиментом товарів;

– продаж на розлив виноградних натуральних сухих вин з тари місткістю від 50 до 600 л. до
виготовлених з матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, може
здійснюватися суб’єктами господарювання громадського харчування, якщо у ліцензії на
роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку
ліцензію.

При цьому потрібно враховувати, що продаж вин сухих і з додаванням спирту
(виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних
на розлив з тари місткістю від 50 до 600 л. дозволяється суб’єктам первинного та змішаного
виноробства виключно за місцем розташування таких суб’єктів господарювання у межах
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адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) із сплатою акцизного збору на
спирт етиловий та алкогольні напої (встановлено Законом України „Про ставки акцизного
збору на етиловий спирт та алкогольні напої”), якщо при цьому у ліцензії на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію.

Річний обсяг продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими суб’єктами
господарювання не може перевищувати 20 % від річного обсягу вироблених виноматеріалів.

Суб’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 156 КУаАП, характеризується
наявністю у винної особи прямого умислу на порушення правил торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами.

Суб’єктом цього адміністративного правопорушення можуть бути працівники торгівлі,
громадського харчування, особи – суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, які
досягли 16 років, та особи, що здійснюють торгівлю (оптову і роздрібну), включаючи імпорт
або експорт, спиртом етиловим, коньячним або плодовим, а також тютюновими виробами
без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього
збору.

Кваліфікуючими ознаками правопорушення, передбаченого ст. 156 КУаАП є дії,
передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року
було піддано адміністративному стягненню за такі порушення.

Необхідно також зауважити, що відповідно до ст. 17 Закону України „Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів” від 19.12.1995 року № 481 до суб’єктів господарювання
застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:

– несвоєчасної реєстрації як платника акцизного збору – 1 700 гривень;
– виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового

ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю
виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів без наявності
ліцензії – 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не
менше 8 500 гривень;

– виробництво алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту (крім етилового,
коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового) – 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-
відпускними цінами), але не менше 8 500 гривень;

– оптової (виключаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності
ліцензії – 200 відсотків вартості оптової партії товару, але не менше 1 700 гривень;

– роздрібної торгівлі алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат
(книгу обліку розрахункових операцій) не зазначених у ліцензії – 200 відсотків вартості
реалізованої через такий електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових
операцій) продукції, але не менше 1 000 гривень;

– сплати сум акцизного збору та податку на додану вартість шляхом взаємних заліків,
зустрічних зобов’язань, векселями, в тому числі казначейськими, та в інших формах, які не
передбачають сплату таких платежів коштами, – у розмірі вартості відвантаженої продукції;

– порушення вимог щодо обмеження продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів –
1 700 гривень, а у разі повторного протягом року порушення – 3 400 гривень;
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– зберігання спирту або алкогольних напоїв і тютюнових виробів у місцях зберігання, не
внесених до Єдиного реєстру, – 100 відсотків вартості товару, який перебуває в такому місці
зберігання, але не менше 1 700 гривень;

– використання спирту-сирцю виноградного або плодового у спосіб не передбачений
законом – 200 відсотків вартості спирту, але не менше 1 700 гривень;

– оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, виготовленими за
коньячною технологією, горілкою та лікеро-горілчаними виробами за цінами, нижчими від
встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін – 100 відсотків вартості
отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або
роздрібних цін – 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з
мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 1 000 гривень;

– роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних
роздрібних цін, тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких
тютюнових виробів – 100 відсотків вартості наявних у суб’єктів господарювання тютюнових
виробів, але не менше 1 000 гривень;

– зберігання, транспортування, реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору встановленого
зразка або з підробленими марками акцизного збору – 100 відсотків товару, але не менше
1 700 гривень.

Рішення про стягнення штрафів приймається органом, який видав ліцензію на право
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами, та іншими органами виконавчої влади у межах їх компетенції,
визначеної законами України.

У разі не виконання суб’єктом господарювання рішення органів, що мають право накласти
стягнення, сума штрафу стягується на підставі рішення суду.

Таким чином, проблеми алкоголізму та тютюнопаління вимагають прийняття відповідних
правових, організаційних і виховних заходів, спрямованих на обмеження прояву таких явищ у
суспільстві.
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ПРИВАТИЗАЦІЄЮ ДЕРЖАВНОГО ТА
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

При розслідуванні кримінальних справ, порушених за фактами незаконної приватизації,
велике значення мають такі слідчі дії, як обшук, виїмка та огляд документів. Ці слідчі дії
виконують пошукову та орієнтуючу функції, є основними засобами процесуального
закріплення вже зібраних у справі доказів.

At investigation of criminal cases on the facts of illegal privatization search, seizure and
review of documents have a large value. These investigation actions have a searching and
orienting functions, are the basic facilities of the judicial fixing of already collected evidences.

Ключові слова: приватизація, комунальне майно, злочини, обшук, виїмка.

Кримінальний світ намагається пристосовуватися до нових правил регулювання
приватизаційного процесу, що нерідко підтримується штучно через тіньову лобістську
діяльність груп впливу. Найбільше в цьому зацікавлений великий бізнес, що тісно пов’язаний
з владними структурами і впливає на механізм прийняття рішень не лише на регіональному,
а й на державному рівні. Звідси природним стає поширення корупції в органах державної і
місцевої влади та управління, через що більший відсоток кримінальних справ, які порушуються
у процесі приватизації, на цьому етапі, не доходять до суду, а за тими, що доходять, не всі
посадові особи несуть кримінальну відповідальність через відсутність необхідних доказів.

З ухваленням нової редакції Кримінального кодексу України [1] ситуація дещо змінилася
і на сьогодні вже діють статті, які передбачають відповідальність за конкретні злочини, що
вчиняються проти порядку приватизації. Але можна констатувати, що поява у вітчизняному
кримінальному законодавстві приписів, які запроваджують відповідальність за незаконну
приватизацію державного і комунального майна (ст. 233 КК України 2001 р.), за незаконні дії
щодо приватизаційних паперів (ст. 234 КК) і за недотримання особою обов’язкових умов
щодо приватизації (ст. 235 КК), відбулася із значним запізненням. Так, із набранням чинності
новим КК України зловживання у сфері приватизації отримують і надалі кримінально-правову
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оцінку за допомогою норм про відповідальність за посадові злочини, злочини проти власності,
купівлю, продаж або іншу оплатну передачу чи отримання офіційного документа тощо.

Суспільна небезпека таких правопорушень призвела до того, що, як цілісні склади злочинів,
вони не визначаються, а роздроблюються за окремими статтями Кримінального кодексу, що
створює відповідні труднощі для правоохоронних органів.

Вважаємо, пояснює цей факт те, що такі злочини відрізняються досить значним часовим
інтервалом між фактом вчинення самого злочинного діяння і моментом його виявлення. А
саме це пов’язано з латентністю, яка є однією з основних характеристик підготовки та вчинення
даного злочину, рівень якої досить високий, порівняно зі злочинами загальнокримінального
спрямування. Така обставина зумовлена тим, що потерпілою стороною в цих злочинних
посяганнях виступає держава, державні інтереси. Крім того, злочини у сфері приватизації
скоюються в умовах неочевидності, що з об’єктивного боку злочину виключає можливість
наявності свідків.

За оцінками деяких фахівців, рівень латентності злочинів у сфері приватизації становить
80–90 % [2, с. 66]. При цьому, як показують проведені дослідження, до кримінальної
відповідальності притягуються не більше 15 % осіб, про злочинні махінації яких стало відомо
правоохоронним органам. Це зумовлено тим, що безпосередньо скоює злочин обмежена
кількість осіб, а також те, що при виявлених фактах незаконної приватизації відсутня „потерпіла”
сторона, адже шкода у разі вчинення зазначених посягань завдається державним інтересам, з
відповідним приховуванням. Це призводить до того, що органи, які представляють відповідні
інтереси держави, у разі вчинення відповідного правопорушення не в змозі виявити вчасно
його ознаки.

Для їх виявлення необхідно виконати комплекс відповідних дій та заходів: оперативно-
розшукових, контрольно-наглядових тощо (тематичні, оперативні, документальні, зустрічні
перевірки діяльності об’єктів приватизації та ін.). При цьому не завжди такі заходи дозволяють
виявити відповідні правопорушення. Це ще раз підтверджує, що злочини, які скоюються проти
порядку приватизації державного та комунального майна, об’єктивно є латентними.

Вважаємо, що на рівень латентності впливає відсутність відповідної методики для
проведення перевірок по об’єктах, які підлягають приватизації або приватизовані. Це не дає
можливості широко застосовувати ті економічні методи, які б дозволили виявити відповідні
правопорушення.

Досить часто постає питання про потребу у проведенні спеціальних заходів щодо виявлення
злочинів, викликаних даними, які отримані в результаті оперативно-розшукових заходів,
аналітичної роботи слідчого. Для цього необхідно об’єднати зусилля значної кількості осіб,
організацій та провести комплекс заходів, що, відповідно, потребує певної підготовки,
кваліфікації та спеціалізації співробітників, які беруть участь у виявленні злочинів. Крім того,
усі заходи повинні бути відповідно сплановані, організовані та технічно забезпечені. Тому не
дивно, коли в таких категоріях злочинів правоохоронним органам буває досить важко
встановити момент зародження злочинної діяльності і з цією метою вчасно перевіряти
бухгалтерську або іншу, пов’язану з нею документацію, за досить значний (як виявляється у
підсумку) період часу порівняно з тим, який охоплюється злочином.

Тому розслідування злочину викликає необхідність у провадженні різних слідчих дій.
Одними із таких слідчих дій, що проводяться у процесі розслідування фактів незаконної
приватизації державного та комунального майна, виступають обшук, виїмка й огляд
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документів, а також допит. Досягнення позитивних результатів розслідування таких злочинів
можливе лише при своєчасному, повному і тактично правильному комплексному поєднанні
цих слідчих дій.

Автор, ураховуючи обмеження дослідження, пропонує для розгляду окремі слідчі дії, які
використовуються на першочерговому етапі розслідування даної категорії злочинів, – це
обшук, виїмка й огляд документів.

Проведення обшуку – не тільки одна з найскладніших і трудомістких слідчих дій, а й одна
з найінформативніших. Як зазначає І. М. Якимов, при розкритті злочинів „інтелектуального”
характеру обшук та виїмка відіграють важливу роль, оскільки лише за їх допомогою докази у
справі, що є в різних осіб або в різних місцях, зосереджуються в руках слідчого [3, с. 293].

Дослідження кримінальних справ показує, що обшук та виїмка провадяться, відповідно, у
72 і 95 % випадків переважно на початковому етапі розслідування і за своєю криміналістичною
сутністю виступають невідкладними слідчими діями (значення обшуку та виїмки у справах
про економічні злочини за обсягом одержуваної доказової інформації еквівалентне ролі огляду
місця події у справах про „загальнокримінальні” злочини).

Незважаючи на це, значення обшуку на практиці нерідко недооцінюється. Примусовий
характер обшуку, процесуальні проблеми його призначення, складнощі при організації і
тактиці проведення цієї слідчої дії – усе це призводить до того, що слідчі намагаються або
„обійти” обшук, або перекласти відповідальність за його проведення на оперативних
працівників. Такий підхід, безумовно, дискредитує саму сутність обшуку й позбавляє слідство
важливої доказової інформації про подію злочину та винних осіб. Тому є потреба зупинитися
на окремих питаннях організації і тактики проведення обшуку та виїмки, при вирішенні яких
слідчі найчастіше вдаються до помилок.

Як відомо, кримінально-процесуальний закон установлює підстави проведення обшуку
(частини 1, 2 ст. 177 КПК України). Специфічним завданням обшуку у справах про злочини у
сфері приватизації є встановлення групового характеру злочинної діяльності, зокрема
одержання інформації про існування злочинного угруповання, його склад, цілі, розподіл
ролей між учасниками, особу організатора тощо. Відповідно, боротьба за оволодіння такою
інформацією не виключає подолання серйозної протидії з боку осіб, не зацікавлених у
встановленні істини. Останні прагнуть приховати, замаскувати, знищити справжні носії та
джерела інформації, сфабрикувати уявні, фальшиві матеріально фіксовані докази. Вдаються
вони й до іншої дезінформації [4, с. 34].

Практика свідчить, що для ефективного вирішення завдань обшуку та виїмки необхідним
є виконання ряду наукових рекомендацій, досить повно висвітлених у літературі. Тут потрібно
згадати кілька моментів, що мають суттєве значення і при розслідуванні злочинів у сфері
приватизації: точне визначення об’єктів, де треба провести обшук або виїмку (об’єктів
обшуку); правильне визначення об’єктів, які потрібно шукати або вилучати (предметів
пошуку); дотримання основних тактичних вимог – раптовості, одночасного проведення серії
обшуків і виїмок; забезпечення правильного процесуального оформлення результатів
зазначених слідчих дій.

Усі пошукові операції лише тоді мають очікуваний успіх, коли проведені планомірно та за
заздалегідь виробленою схемою. Так, усе різноманіття прийомів організації і тактики
проведення обшуку в кінцевому підсумку можна звести до основних п’яти питань, вирішувати
які доводиться майже щоразу: коли шукати; як шукати, у кого шукати, що шукати, де шукати.
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По-перше, потрібно усвідомити основну мету й факультативні цілі майбутнього обшуку,
оцінити матеріальні та процесуальні підстави його проведення, одержати максимум можливих
відомостей про об’єкт, де передбачається обшук, а також про осіб, у яких він повинний бути
проведений.

На особливу увагу заслуговує питання про те, що і де потрібно шукати або вилучати.
Воно вирішується слідчим на підставі тих даних, що є у справі до моменту схвалення рішення
про проведення обшуку або виїмки. Ці дані умовно становлять три категорії: а) загальні
процесуальні підстави проведення обшуку або виїмки, передбачені кримінально-
процесуальним законом (статті 177, 178 КПК України); б) методичні рекомендації з
розслідування злочинів у сфері приватизації, що враховують конкретний спосіб вчинення
злочину, специфіку слідоутворення та місцезнаходження важливої для справи інформації;
в) результати проведених заходів у конкретній кримінальній справі.

У справах про злочини у сфері приватизації інформацію про предмет пошуку допомагає
отримати: аналіз документів і фінансових операцій, що використовувалися злочинцями;
вивчення комерційних зв’язків та особистих взаємин учасників злочинної групи, показань
свідків та інших осіб; вивчення довідкових відомостей органів державного контролю та нагляду,
а також результатів оперативно-розшукових заходів.

Вивчення кримінальних справ дозволяє констатувати, що обшуки найчастіше проводилися:
за місцем проживання підозрюваних, обвинувачених (55 %); за місцем їх роботи у службових
приміщеннях – офісах (27 %); за місцем проживання їх родичів, знайомих (20 %); у
господарських приміщеннях підприємств (19 %); в інших місцях – дачах, гаражах, садових
ділянках, транспортних засобах – (6 %).

Здебільшого основними об’єктами пошуку були: документи фінансово-господарської
діяльності та бухгалтерської звітності (що є найважливішим об’єктом пошуку у справах
досліджуваної категорії); бланки документів з окремими реквізитами (печатками, штампами,
підписами посадових осіб) і „заготовки” для виготовлення підроблених документів; щоденники,
записні книжки, чорнові записи окремих осіб; електронні носії інформації (комп’ютери, їх
окремі улаштування, електронні записні книжки); копіювальна та розмножувальна техніка;
технічні засоби підробки документів (печатки, штампи, реактиви для виведення текстів тощо);
гроші, цінні папери, інші матеріальні цінності, у тому числі нажиті злочинним шляхом; листи,
записки, окремі записи та інші матеріальні носії спілкування учасників злочинної групи між
собою.

Під час обшуку особливу увагу потрібно приділяти блокнотам, зошитам, щоденникам,
чорновим записам осіб, у яких проведено обшук.

Особливістю розслідування багатьох економічних злочинів є потреба у проведенні серії
обшуків і виїмок документів, спрямованих на вилучення максимуму доказової інформації та
її матеріальних джерел. Така інформація стає своєрідним фундаментом, на якому базується
вся подальша робота у справі.

Отже, при проведенні таких слідчих дій треба враховувати ряд тактичних вимог, зокрема:
а) невідкладний характер цих дій (початкові обшуки та виїмки провадяться, як правило, відразу
після порушення кримінальної справи); б) груповий характер, що припускає одночасне
проведення обшуків у всіх або кількох осіб, у кількох приміщеннях або інших місцях за наявності
процесуальних підстав шляхом використання можливостей СОГ, взаємодії слідчого з
оперативними апаратами; в) раптовість цих заходів для протидіючої сторони.
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Дотримання зазначених вимог у їх комплексі дозволяє, по-перше, знизити ризик знищення
або приховування злочинцями матеріальних слідів злочину, по-друге, у стислий термін зібрати
й закріпити за допомогою процесуальних засобів необхідну доказову інформацію.

Дослідження кримінальних справ показало, що недоліки на початковому етапі
розслідування часто пов’язані з необґрунтованою тяганиною у проведенні обшуків і виїмок.
Як свідчить практика, у ряді випадків, насамперед це стосується справ, порушених за
офіційними матеріалами, важливо проводити повторні обшуки.

Основні тактичні міркування, якими повинний керуватися слідчий, який задумав провести
повторний обшук, зводяться до того, що злочинці та інші зацікавлені особи, вважаючи слідство
або оперативні заходи закінченими, можуть відновити колишню обстановку або відмовитися
від тих заходів приховування цінностей і документів, до яких вони вдавалися на їх початку.
Крім того, протягом певного часу у місцях, де проводився початковий обшук, можуть з’явитися
нові докази, що мають значення для справи.

У криміналістичній літературі зустрічаються розробки, пов’язані з виділенням ситуацій
обшуку [5, с. 86–88]. Ситуації, що зазвичай мають місце при проведенні обшуків у справах
досліджуваної нами категорії, можна диференціювати на дві групи: 1) проведення обшуку,
спрямованого на вилучення предметів, документів або цінностей в осіб, безпосередньо не
причетних до злочину; 2) проведення обшуку з метою вилучення предметів, документів або
цінностей в особи, яка ймовірно брала участь у вчиненні злочину.

У першому випадку досить часто слідчий обмежується вилученням добровільно виданих
предметів або документів, якщо немає підстав побоюватися приховування інших
розшукуваних речей. Обшук набуває характеру виїмки, коли особа, у якої він проводиться,
добровільно видає те, що є предметом пошуку.

При цьому слідчому треба мати на увазі, по-перше, що не все може бути видане
(наприклад, лише частина розшукуваних документів); по-друге, що предмети й документи
можуть бути підмінені; по-третє, що привітне ставлення особи, яка обшукується, може
приховувати за собою щось важливе (наприклад, сліди іншого злочину).

Реальною і досить поширеною при проведенні обшуку є конфліктна ситуація, оскільки
будь-який обшук завжди має чітко виражений примусовий характер і пов’язаний із втручанням
в особисте життя громадян або у сферу їх особистих інтересів. В основі цієї ситуації лежить
протидія у встановленні, з одного боку, істини, з іншого – заходи слідчого щодо подолання
цієї протидії. Така ситуація зумовлює розвиток тактичних заходів і рекомендацій, що
допомагають слідчому діяти в обстановці конфлікту, вирішувати його допустимими засобами
й методами.

Одночасно з проведенням обшуків здійснюється виїмка документів. Виїмка має важливе
значення як на початковому етапі слідства, так і протягом усього розслідування. Зазначимо,
що виїмка – це самостійна слідча дія, яку не можна плутати з обшуком, а тим більше
спрощувати, оформлюючи цю дію протоколом про добровільну видачу предметів і
документів, що часто „практикується” слідчими й оперативними працівниками.

Вивчення слідчої практики дозволяє назвати виїмку документів основною та невідкладною
слідчою дією при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері приватизації. Предметами виїмки
переважно виступають офіційні та інші документи, що містять різну інформацію, яка має
значення для розслідування.
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Підстави, процесуальний порядок і особливості провадження виїмки визначені
кримінально-процесуальним законодавством (ст. ст. 178–184, 186, 187–1, 188–189 КПК України).
Відповідно до статті 178 КПК України, виїмка провадиться у випадках, коли є точні дані, що
предмети або документи, які мають значення для справи, містяться у певної особи або у
певному місці.

Для проведення виїмки слідчий виносить мотивовану постанову, у випадку, якщо
необхідно провести примусову виїмку з житла або іншого володіння особи, слідчому за
узгодженням із прокурором потрібно звернутися з поданням до судді за місцем провадження
досудового слідства, тому що на підставі ч. 3 ст. 178 КПК України примусова виїмка з житла
або іншого володіння особи провадиться тільки за мотивованою постановою судді (на підставі
ч. 5 ст. 177 КПК України).

Більшість документів вилучається або витребується на стадії порушення кримінальної
справи органом дізнання або слідчим. Більшість злочинів у даній сфері виявляється внаслідок
проведення спільної перевірки органів прокуратури й відділів державної служби боротьби з
економічними злочинами (далі – ВДСБЕЗ), тому документи можуть бути витребувані й
органами прокуратури при провадженні перевірки.

Вивчення кримінальних справ у сфері приватизації вказує на те, що у багатьох випадках
оперативними працівниками не приділяється достатньої уваги вивченню приватизаційних
документів з метою виявлення незаконної приватизації державного та комунального майна.

В окремих відділах внутрішніх справ на момент порушення кримінальної справи не були
встановлені ділові контакти з регіональними представництвами Фонду держмайна України,
комісіями органів влади, які організовують процес приватизації. Крім того, у ряді випадків
розслідування цього виду злочину слідчі, замість провадження виїмки, витребують документи,
направляючи відповідний запит.

Одержання так документів може призвести до їх втрати, фальсифікації або знищення.
Більш правильною дією було б викласти в запиті прохання про надання копії документів для
вирішення питань, що виникли в процесі перевірки на підставі ст. 97 КПК України, а вже під
час розслідування кримінальної справи провести виїмку оригіналів відповідних документів.

Підстави витребування документів до порушення кримінальної справи визначені в ч. 4
ст. 97 КПК України. Результативному проведенню виїмки документів сприяє виконання слідчим
комплексу заходів на підготовчому етапі. Насамперед слідчому необхідно визначити
найменування і перелік документів, що підлягають виїмці. Як уже було зазначено, перелік
документів, що підлягають виїмці, багато в чому залежить від виду злочину, способу його
вчинення і деяких інших даних. Крім того, слідчому перед ухваленням рішення доцільно було
б ознайомитися зі спеціальною літературою або вдатися до допомоги відповідного спеціаліста
й у непроцесуальній формі одержати консультацію або пораду.

Вивчення кримінальних справ, порушених за фактами різних зловживань при приватизації,
засвідчує, що у багатьох випадках прокуратура зверталася до регіонального відділення ФДМУ
України з проханням провести перевірку з питання законності дій посадових осіб підприємства,
що приватизується, та визначення шкоди, завданої державі, на яку суму і в чому дана шкода
визначається.

На стадії підготовки до проведення виїмки слідчий повинний прийняти рішення про те, у
яких організаціях підлягають виїмці документи. Основний недолік полягає в тому, що виїмка
документів провадиться через значний проміжок часу після порушення кримінальної справи
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або неправильне планування підготовчого етапу до проведення виїмки. Це призводить до
того, що вилучаються не всі необхідні для розслідування документи, і через визначений
проміжок часу доводиться проводити повторну виїмку. Сприяє такій ситуації незнання
документообігу, переліку документів, що підлягають вилученню у зв’язку з розслідуванням
злочинів у сфері приватизації.

Типовими місцями проведення виїмки документів у досліджених кримінальних справах
виступають: об’єкти, які приватизуються або приватизовані; банківські установи, що
здійснюють розрахунково-касове обслуговування суб’єктів приватизації; господарюючі
суб’єкти-партнери та підприємницькі структури, які співпрацювали з об’єктом приватизації;
державні адміністрації та регіональні представництва Фонду держмайна України; інші об’єкти
– нотаріальні контори, митні органи, окремі особи тощо.

Саме в результаті своєчасного проведення виїмки співробітники правоохоронних органів
дістають можливість аналізувати найважливіші джерела доказів у розслідуванні – документи.
Це розуміють і злочинці, тому знищення документів, на підставі яких слідчий і суд можуть
зробити висновок про характер і зміст злочинної діяльності, – найпоширеніша форма
„внутрішньої” протидії розслідуванню. У таких випадках складно провести документальну
ревізію, криміналістичні й економічні експертизи, що, у свою чергу, перешкоджає
встановленню вини конкретної особи у вчиненні злочину.

Знищувати можуть різні документи. Основну увагу злочинців привертають ті документи,
які прямо підтверджують проведення незаконної діяльності або містять ознаки матеріальної
підробки (найчастіше підписи посадової особи), придатні для ідентифікації. Саме на це
насамперед повинні звертати увагу оперативні та слідчі працівники при розслідуванні, що ще
раз підкреслює необхідність у проведенні цих слідчих дій як першочергових.

Слідчий огляд, як родове поняття, являє собою безпосереднє виявлення і дослідження
об’єктів, що мають значення для кримінальної справи, їх ознак, властивостей, стану та
взаємного розташування [6, с. 549].

Як відомо, усі криміналісти визнають важливість огляду місця події. У справах про злочини,
що скоюються проти порядку приватизації державного та комунального майна, матеріальні
сліди злочину переважно зберігають документи. Огляд таких документів важливий не менше,
ніж огляд місця події у справах про „загальнокримінальні” злочини, оскільки дозволяє
правильно організувати та спланувати подальше розслідування. З усіх видів огляду огляд
документів є тут найбільш специфічною процесуальною дією, оскільки жодна інша слідча дія
не може дати слідчому стільки доказового матеріалу, скільки огляд документів.

Слідчий огляд документів є різновидом огляду як слідчої дії, передбаченої ст. 190 КПК
України, у зв’язку з чим на нього поширюється загальний порядок оглядів, а його завдання
випливають із загальних завдань огляду.

Загальні завдання, розв’язувані за допомогою слідчого огляду, можна згрупувати так:
1) визначення загальної характеристики документів та їх значення для розслідування;
2) перевірка якості документів, що поєднує у собі аналіз їх форми (реквізитів) і змісту;
3) виявлення ознак, що індивідуалізують документ і дозволяють найповніше описати його.

Ефективність роботи з документами при розслідуванні злочинів досліджуваної категорії
залежить від факторів об’єктивного (фізичний стан документа, його інформативність, зв’язок
з іншими документами) та суб’єктивного (рівень сприйняття слідчого, ступінь володіння
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методикою розслідування, знання обставин і матеріалів справи, добір відповідних спеціалістів)
характеру.

Дослідження документів, що зберігають доказову інформацію у кримінальних справах
про злочини у сфері приватизації, являє собою складний, багатоступінчастий процес і може
здійснюватися як процесуальними засобами (огляд, експертиза, пред’явлення під час допиту,
пред’явлення для впізнання), так і шляхом вивчення під час підготовки до процесуальних дій
або після їх проведення з метою оцінки одержаних результатів.

Слідчий огляд документів повинний відповідати основним вимогам, що висуваються до
огляду речових доказів. Одна з таких вимог – невідкладність огляду.

Зволікання з вилученням та оглядом документів може спричинити їх знищення або внесення
в них змін зацікавленими особами. У виняткових випадках, зокрема при великому обсязі
майбутньої оглядової роботи та неможливості негайно переключитися на неї, огляд може
бути тимчасово відкладений. Документи при цьому треба вилучити й забезпечити їм належне
зберігання, що унеможливить внесення змін у їх початковий зміст.

Іншою важливою вимогою є повнота, всебічність огляду, охоплення ним усіх частин
документа, усіх без винятку елементів. Повнота допускає включення в його сферу всіх
документів, що можуть мати доказове значення у кримінальній справі. Для добору необхідних
документів корисно ознайомитися із системою обліку, що діє на даному підприємстві або
установі, показаннями свідків.

Робота слідчого з документами структурно складається з двох основних, тісно пов’язаних
між собою етапів: 1) установлення та аналіз зовнішніх ознак і реквізитів документа; 2) аналіз
його змісту. Обидва етапи поєднуються при перевірці по суті операцій, відображених у
документі. Назвемо деякі специфічні організаційні й тактичні правила слідчого огляду
документів.

По-перше, треба усвідомити характер і призначення документа, при цьому скласти
уявлення про відповідність виду документа оформлюваної ним операції або засвідченому
факту. Під час огляду необхідно відповісти на запитання, чи відповідає офіційний документ
необхідній формі, для чого треба перевірити наявність і зробити оцінку всіх обов’язкових
його реквізитів. Для вирішення цього питання рекомендується керуватися стандартними
зразками документів, у кожному випадку порівнювати документ, що оглядається, із зразком
аналогічного документа (наприклад, договору, накладної, доручення тощо). По-друге,
необхідно з’ясувати достовірність форми документа, для чого усвідомити, чи відповідає вид
печатки і штампа найменуванню організації, від якої він виходить; перевірити, чи відсутні
суперечності між текстами відбитків печатки і штампа; переконатися, чи має організація, від
імені якої виходить документ, право користуватися печаткою цього виду; з’ясувати, чи підписала
документ посадова особа, уповноважена на це відповідними посадовими інструкціями. По-
третє, ретельно проаналізувати текст документа з погляду його змісту, з’ясовуючи при цьому,
чи не суперечить він загальновідомим фактам або обставинам, що відомі слідчому, чи немає
в тексті помилок, що ставлять під сумнів справжність документа.

Оглядати документи доцільно за принципом від загального до окремого: від найменування,
зовнішнього вигляду документа до його реквізитів, ретельно дослідити ту його частину, що
має або може мати значення для розслідування. При огляді документа бажано використовувати
лупу та інші технічні пристрої, що дозволять дослідити індивідуальні особливості документа,
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виявити сліди підробок. З цією самою метою доцільно розглядати документи на просвіт, під
косо падаючим променем світла, вивчати зворотний бік документа.

Оглядаючи документи, слідчому треба пам’ятати, що окремі з них надалі можуть бути
використані експертами, що вимагає обережного поводження з документами, не допускати
внесення позначок, виправлень, перегинання паперу, підшивки документа, що тягне за собою
пошкодження тексту.

Щоб уникнути псування, втрати документа – речового доказу, а також попередити можливу
протидію з боку зацікавлених осіб, доцільно при допитах використовувати не оригінал, а
ксерокопію документа (навіть у деяких випадках необхідно завірити в нотаріальній конторі
копії найважливіших із них). Такі документи потрібно зберігати окремо від основних матеріалів
кримінальної справи. У зв’язку з цим доцільно направляти матеріали в копіях на вимогу
різних осіб правоохоронних органів для контролю. Пояснити це можна частим використанням
документа та бажанням зберегти його у „пристойному вигляді” до суду або для експертизи.

У деяких випадках з міркувань повноти огляду доцільно залучати до участі в ньому
обвинуваченого, підозрюваного, свідка та інших учасників процесу. У кримінальних справах,
які нараховують, як правило, не один том, розміщуються сотні найрізноманітніших документів,
розташування яких визначає дуже багато: воно може полегшити ознайомлення з матеріалами
справи, а може ускладнити його; воно може допомогти слідчому планувати й організовувати
роботу з розслідування, а може перешкодити їй.

Найдоцільніше групувати документи за епізодами справи або за іншими ознаками:
стосовно діяльності конкретних фізичних або юридичних осіб; за схемами вчинення окремих
операцій (етапів приватизаційного циклу) тощо. У будь-якому випадку важливо, щоб ця ознака
була „витримана” повністю або надавала можливість швидко знайти у матеріалах справи
необхідні документи.

Стосовно названої мети всі документи за існуючим порядком укладання доцільно
розподіляти на доброякісні та недоброякісні. Доброякісні документи повинні відповідати
встановленим вимогам: формі (дотримання всіх необхідних реквізитів); законності (відображати
фінансово-господарські операції, що не суперечать законодавству та існуючим нормативам);
дійсності (відображати реальні факти). Якщо документ не відповідає принаймні одній з
названих вимог, то він є недоброякісним.

Під час огляду необхідно звертати увагу на ознаки матеріальної підробки, для чого потрібно
знати відповідні ознаки, які можуть свідчити про повну або часткову матеріальну підробку, а
також способи їх виявлення. Важливо підкреслити, що виявити й дослідити ознаки матеріальної
підробки в документі інколи досить складно, а при використанні ксерокопій, у тому числі й
факсограм, практично неможливо. Отже, щоб виявити ознаки можливої підробки, треба
ознайомитися з оригіналом документа. Тому першочерговим завданням слідчого є їх
своєчасне виявлення, вилучення та приєднання до матеріалів справи.

Результати огляду відображають у протоколі. При описанні документа –речового доказу
– у протоколі огляду повинні бути відображені найважливіші його ознаки.

Досить специфічним є огляд і дослідження засобів комп’ютерної техніки та електронних
носіїв інформації. При розслідуванні злочинів у сфері приватизації стає очевидним, що ряд
протиправних операцій, здійснюваних за допомогою комп’ютерної техніки, залишають сліди
на магнітних носіях. Це однаковою мірою стосується й інших способів електронної обробки
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інформації. Специфіка слідоутворення значною мірою визначає особливості виявлення,
вилучення, вивчення та використання таких слідів в інтересах розслідування.

Організаційні і тактичні особливості виявлення, огляду та вилучення комп’ютерних засобів
зіставляються під час огляду місця події, об’єкта або як самостійна слідча дія. Це стосується
також проведення інших слідчих дій, наприклад обшуку, виїмки, відтворення обстановки й
обставин події, а також організаційних заходів під час попередньої перевірки інформації про
злочин. Кожна слідча дія вимагає ретельної підготовки, зумовленої особливостями
комп’ютерних засобів.

У літературі неодноразово пропонувався перелік важливих організаційних і тактичних
рекомендацій для слідчих і оперативних працівників щодо кваліфікованого проведення слідчого
огляду, обшуку та виїмки засобів комп’ютерної техніки [7, с. 128–135; 8; 9]. Бажаним або навіть
обов’язковим при проведенні дій є залучення спеціаліста-фахівця в галузі комп’ютерних
технологій. За наявними даними, лише 14 % слідчих працюють на ЕОМ на рівні користувачів;
56 % – не знають нічого про принципи роботи ЕОМ. З іншого боку, 92 % опитаних програмістів
вважають, що на сучасному рівні обчислювальної техніки без участі професіонала знайти
„заховану” у комп’ютері інформацію вкрай складно [10].

Отже, загальна значущість обшуку, виїмки та огляду документів у справах про злочини у
сфері приватизації визначається тим, що ці слідчі дії немов би „пронизують” весь процес
розслідування, оскільки виконують пошукову та орієнтуючу функції, є основними засобами
процесуального закріплення вже зібраних у справі доказів, а також дозволяють уникнути
приєднання до справи значних за обсягом документів, якщо доказове та інше значення мають
окремі його фрагменти чи записи.

У практиці розслідування злочинів у сфері приватизації мають місце випадки проведення
й інших слідчих дій (допиту, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин
події, освідування тощо). Проте, на нашу думку, організаційні й тактичні прийоми проведення
цих слідчих дій не виявили суттєвої специфіки, яка б заслуговувала на увагу у розрізі цього
дослідження. Таким чином, розгляд цих питань ми виносимо за межі нашої статті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [відп. ред.

С. С. Яценко]. – К., 2002. – Розділ VII : Злочини у сфері господарської діяльності.
2. Вдовиченко В. В. Сучасні схеми „відмивання” коштів через фіктивні фірми і

кореспондентські рахунки комерційних банків / В. В. Вдовиченко // Проблеми правознавства
та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький інститут внутрішніх справ.
– Донецьк, 2000. – № 1.

3. Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сборник
научных статей / [под ред. Н. А. Лопашенко, В. М. Юрина, А. Б. Нехорошею]. – Саратов :
СЮИ МВД России, 1999. – 240 с.

4. Якимов И. Н. Криминалистика : Руководство по уголовной технике и тактике /
Якимов И. Н. – М. : Изд. НКВД РСФСР, 1925. – С. 293.

5. Криминалистика : [учебник] / под ред. В. А. Образцова. – М. : Юристъ, 1997. – С. 34.
6. Денисюк С. Ф. Обыск в системе следственных действий / С. Ф. Денисюк, В. Ю. Шепитько.

– Х. : Консум, 1999. – С. 86–88.



216                                                                                                             Право

7. Криминалистика : [учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин и др.]. – М. :
НОРМА – ИНФРА, 1999. – 971 с.

8. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / [под ред.
Н. Г. Шурухнова]. – М. : Щит-М, 1999. – 254 с.

9. Салтевський М. В. Основи методики розслідування злочинів, скоєних з використанням
ЕОМ : [навч. посібник] / Салтевсъкий М. В. – Х. : Національна юридична академія України,
2000. – 35 с.

10. Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при
расследовании преступлений : дис.... кандидата. юрид. наук. / А. В. Касаткин. – М., 1997.

Подано до редакції 15 січня 2009 р.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(51) 2010 217

УДК 343.11 (477)
В. П. Бахин,
доктор юридических наук,
А. П. Власова,
кандидат юридических наук,
Национальный университет
ГНС Украины

УПРОЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с упрощением уголовного

судопроизводства, обобщаются данные стран СНГ и дальнего зарубежья.

In the article considers actually questions, related to simplification of criminal trial,
information of countries of the CIS and distant foreignness is summarized.
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В настоящее время во многих странах увеличивается количество совершённых
преступлений и переполнение следственных изоляторов и мест отбывания наказаний
подозреваемыми и осуждёнными*. В связи с этим в большинстве стран активно применяются
меры по ускорению и сокращению судопроизводства, т.е. целерантных (быстро, стремительно
– лат.) уголовных судопроизводств. Упрощение заключается в сокращении (или полной
ликвидации) формального досудебного производства и переносе центра тяжести на судебное
разбирательство, либо в устранении судебного разбирательства.

Комитет министров Совета Европы в 1987 г. принял Рекомендацию R (87)18 в отношении
упрощения уголовного правосудия, учитывая увеличение количества дел, относящихся к
уголовному правосудию, в частности, тех дел, авторы которых подлежат легкому наказанию,
а также проблемы, связанные с продолжительностью уголовного расследования, …и
опоздание с принятием уголовных постановлений дискредитирует уголовное правосудие и
препятствует нормальной работе уголовной системы”, отметил, что „возможно найти
средство против медлительности уголовного правосудия не только с помощью свойственных
ему средств и методов их использования, но и лучшим определением приоритетов в уголовной
политике”.

Для многих государств характерен подход к уменьшению нагрузки правоохранительных
органов в отношении незначительных преступлений и сосредоточению их усилий в
отношении тяжких и опасных для общества преступлений.

* См. работу Руднева В. И. Заключение под стражу и проблемы уменьшения количества лиц,
находящихся в следственных изоляторах (результаты социологического исследования) – М. : PRI,
2002. – 32 с.
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При опросе правоохранителей Украины и ряда других стран СНГ на вопрос о
необходимости и допустимости выделения приоритетных (предпочтительных) мер борьбы с
преступностью указали:

а) расширить дифференциацию процедуры расследования различных по своей опасности
категорий уголовных дел – 91, 4 %;

б) установить по имущественным преступлениям конкретный размер суммы ущерба,
ниже которого происшествие регистрируется, но не расследуется – 85, 5 %;

в) исключить проведение работы по бесперспективным для расследования уголовным
делам (кроме особо опасных преступлений) – 84,4 %;

г) оценивать работу органа на основе результативной деятельности по выявлению,
раскрытию и расследованию особо опасных преступлений и деяний со значительными
материальными последствиями – 71,5 %;

д) не ставить целью выявления и расследования всех совершенных обвиняемым
преступлений, если его вина в совершении некоторых из них установлена и доказана (прежде
всего однотипные) – 75,2 %;

е) установить возможность примирения сторон (кроме дел об убийстве) при полном
возмещении материального и морального ущерба на любой стадии расследования и судебного
разбирательства дел – 73,9 %;

ж) предусмотреть процедуру заключения „компромисса со следствием” (соглашение
сторон об объеме и характере ответственности) – 69,3 %.

Такие и подобные меры призваны способствовать выделению в борьбе с преступностью
главного и сосредоточению усилий именно на том, чтобы исключить распыление сил, трату
их на второстепенное в ущерб тому, что представляет основную угрозу интересам личности
и государства [1, с. 127].

Вместе с этим для сокращения процедур судопроизводства ученые отмечают такие
„мелкие” моменты, как представление в судебном заседании тех свидетелей, которые уже
были выслушаны другими органами.

У нас до сих пор ведется спор о соотношении объяснений оперативных работников и
допросов следователей по одним и тем же вопросам [2, с. 58].

Естественно, в отдельных случаях данные опросов не могут быть достаточными для
разъяснения вопросов расследования. Но изучение материалов уголовных дел показывает,
что часто протокол допроса полностью дублирует содержание объяснений. Поэтому
нецелесообразно проводить допрос тех лиц, которые уже сообщили необходимые и
достаточные объяснения. Для этого следует придать объяснениям статус протокола допроса,
что способствовало бы процессуальной экономии и времени граждан при правосудии.

М. М. Михеенко предлагал отнести объяснения граждан и должностных лиц к
процессуальным источникам получения доказательств [3, с. 113]. Такое решение законодателя
Украины не только бы способствовало процессуальной экономии, но и повысило бы
ответственность граждан при сообщении информации сотрудникам правоохранительных
органов, выполняющим свои служебные функции, а, следовательно – повышение престижа
их у населения. Последнему способствовало бы и то, что значительно сократились бы
повторные вызовы на допрос (гражданин не видит разницы между допросом и дачей
объяснений: для него в обоих случаях это беспокойство и трата времени), которые не
обусловлены потребностью дела, а связаны с сущностью формы.
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В. И. Басков, говоря об этом, отмечает: „Мы выступаем вовсе не за упрощенчество в
процессе уголовного судопроизводства. Но мы против ненужных вызовов свидетелей, против
таких повторных допросов, которые ничего существенного по делу дать не могут” [4, с. 76].

Украинские законодатели до сих пор сопротивляются проведению экспертиз до
возбуждения уголовных дел, что замедляет получение данных для определения сути и судьбы
уголовных дел, а также бесполезные траты времени и сил следователей и специалистов.
В. А. Волынский отмечал, что в 1999 г. экспертно-криминалистические подразделения России
80 % справок исследований дублировали экспертными заключениями, нередко переписывая
другими документами, т.е. имеющими процессуальную силу [5, с. 36].

Некоторые страны СНГ уже отказались от этой неразумной траты времени и сил
неназначения экспертиз до возбуждения уголовных дел, когда их выводы являются
необходимыми для решения судьбы дела (ст. 226 УПК Республики Беларусь), а также Казахстан,
Киргизия и Узбекистан.

91,6 % опрошенных нами следователей высказались за разрешение проведения экспертиз,
без выводов которых затруднительно решать вопросы о возбуждении уголовных дел.
В. Н. Махов говорит о поддержке экспертизы опрошенными 60 % прокуроров и 80 %
следователей [6, с. 127].

Подобных примеров, с помощью которых можно многие элементы судебной процедуры
сократить и исключить, чтобы упростить существующее судопроизводство.

В многих странах намечена тенденция к увеличению количества составов, по которым
возможна протокольная форма досудебной подготовки материалов. УПК Республики
Казахстан, в отличие от уголовного процесса других стран СНГ, наделил органы дознания
правом производства предварительного следствия по подследственным делам, а также
предусмотрел новый, ранее не известный ускоренный вид расследования уголовных дел в
форме полного дознания по делам об очевидных преступлениях, упразднив досудебную
подготовку дел о преступлениях в протокольном порядке [7, с. 83–101].

В проекте „Концепции судебно-правовой реформы в Украине”, предложенном
министерством юстиции, было указано: „Протокольная форма подготовки материалов
ликвидируется”. Но на сегодняшний день в УПК Украины действует ст. 425 в редакции 12
июля 2001 г. [8,5].

Поиск резервов времени для успешного раскрытия и расследования преступлений
актуален и потому, что из-за большой нагрузки „следователь превращается в „ремесленника”,
не имеет возможности в полной мере реализовать свои профессиональные навыки” [9, 139].

Одним из путей экономии сил, средств и времени правоохранительных органов является
установление определенных „лимитов” реагирования на факты правонарушений [10, с. 69–
70]. Например, в ряде зарубежных стран установлен порядок, при котором после заявления о
совершении кражи начинается работа бригады. Если в результате работы в течении суток
перспективы раскрытия преступления окажутся реальны, деятельность бригады
продолжается, если же дело представляется бесперспективным, наличная розыскная
информация (данные о похищенном, приметы преступников и т.д.) вводится в учетно-
регистрационные системы, а дело сдается в архив и работа по нему будет продолжена только
в том случае, если что-либо проявится по данным учета. Таким образом, силы и средства
расходуются только рационально, без попытки „объять необъятное”, как это происходит у
нас [11, с. 115–116].
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Как отмечают украинские ученые „Протокольная форма досудебной подготовки
материалов по некоторым видам преступлений, которые не представляют большой
общественной опасности, была введена с целью разгрузки следователей с тем, чтобы они
могли сосредоточить свои усилия на расследовании более тяжких преступлений” [3, 598].
Однако, как показывает практика, этого недостаточно и необходимы иные способы упрощения
и оптимизации процедуры расследования. Разумеется, речь идет об упрощении процедуры
расследования, а не об упрощенчестве, которое может повлечь нарушение прав участников
уголовного судопроизводства.

Классической формой упрощенного расследования преступлений является дознание
очевидных преступлений во Франции*.

Оно производится при наличии следующих условий:
– когда преступление обнаружено в момент или сразу же после совершения;
– когда подозреваемый преследуется „возгласами людей”;
– когда при нем обнаружены предметы или на нем имеются следы, дающие основания

для предположения о его причастности к только что совершенному преступлению;
– когда преступление совершено в жилом помещении, и его хозяин приглашает прокурора

или офицера судебной полиции засвидетельствовать это обстоятельство.
Ученые Франции отмечают, что условия очевидности толкуются так широко, что почти

любое преступление можно рассматривать как очевидное. Однако они положительно
оценивают данный вид дознания, поскольку он позволяет быстро установить факт
преступления, задержать преступника и закрепить доказательства, пока они не исчезли. Чаще
всего досудебное производство ограничивается дознанием очевидных преступлений.

Дознание начинается в момент обнаружения преступления. Никакого процессуального
акта для этого не требуется. Судебная полиция, осуществляющая дознание, наделена
полномочиями следственного судьи, т.е. может производить любые следственные действия:
обыски, допросы потерпевших, свидетелей, задержание подозреваемого и т.д. Для
производства обыска не требуется вынесения соответствующего постановления, а также
санкции прокурора или судьи. Срок этого производства законом не ограничен. Данные,
полученные судебной полицией, имеют такое же доказательственное значение, как при
производстве предварительного следствия.

В соответствии с УПК Франции дознание очевидных преступлений вправе осуществлять
следственный судья. Но при этом в научной литературе отмечается, что ст. 72 УПК давно
устарела и требует отмены [12, с. 456].

Аналогичные процедуры имеются в уголовном процессе Италии, Бельгии, Австрии и
иных странах. Другими видами сокращения досудебного производства являются немедленный
привод обвиняемого и прямой вызов к суду.

Так, в Великобритании лицо, совершившее преступление, может быть немедленно
доставлено в магистерский суд. Эти суды рассматривают в суммарном порядке до 98 % всех
уголовных дел. Досудебная подготовка в этом случае по делу не производится. Письменный
обвинительный акт не составляется. Формулировка обвинения излагается устно в судебном

* В статье использованы материалы аналитической справки НИЦ №8 ВНИИ МВД России „По
российскому дореволюционному и зарубежному законодательству в части ускоренного досудебного
производства”.
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заседании. В случае признания обвиняемым своей вины другие доказательства виновности
судом не исследуются.

Прямой вызов к суду заключается в том, что в случае явки в суд сразу обвинителя и
обвиняемого дело может быть рассмотрено немедленно, без проведения досудебной
подготовки. Подобный порядок используется и во Франции.

В Австрии при разбирательстве дел районным судом также применяется прямой вызов к
суду. В этом случае не производится ни предварительное расследование, ни официальное
привлечение в качестве обвиняемого. Начинается процесс письменным или устным
предложением обвинителя о привлечении лица к уголовной ответственности. Если судья не
установит условий, препятствующих рассмотрению дела в суде, он принимает решение о
начале процесса. Причем, если обвиняемый и обвинитель одновременно являются в суд и
при этом либо имеют при себе необходимые доказательства, либо обвиняемый признает
себя виновным, то с согласия последнего рассмотрение дела судом происходит немедленно.
В иных случаях обвиняемый вызывается в судебное заседание приказом, который должен
содержать указание на деяния, которые вменяются ему в вину и требование явиться в
назначенное время в суд с доказательствами своей невиновности либо своевременно
уведомить суд о невозможности явки [13, с. 128–132].

Предельно упрощенный порядок существует в уголовном процессе ФРГ – производство
об издании судейского приказа о наказании, которое применяется по делам о проступках,
подсудных единолично участковому судье. На основе сведений, собранных полицией
(порядок их действий уголовно-процессуальным законом не регламентирован), прокурор
подготавливает письменное ходатайство о конкретной мере наказания. Представления
обвинительного акта при этом не требуется. На основании письменных материалов, без
вызова обвиняемого в суд судья издает приказ о наказании без судебного разбирательства. В
таком порядке может быть назначено наказание в виде штрафа, запрещения вождения
автотранспорта, лишения водительских прав на срок, не свыше двух лет. Судья может назначить
судебное разбирательство, если он сомневается, что дело можно разрешить без него. На
практике прокурор и судья, как правило, договариваются о мере наказания и судебное
разбирательство по этой категории дел встречается крайне редко. В приказе о наказании
указываются сведения об обвиняемом, о совершенном проступке, его юридической
квалификации, назначенная мера наказания.

Полиция США с момента получения информации о преступлении небольшой тяжести
проводит проверку оснований для дальнейшего производства по делу. Главная цель выяснения
является проверка факта совершения преступления, как оперативно-розыскными, так и
следственными действиями. Полицейский, который производил проверку, представляет
непосредственному начальнику отчет о том, что было сделано по делу и что установлено.
Начальник, изучив материалы, принимает решение о его „урегулировании” на уровне
полицейского участка, например, в виде предупреждения или внушения, передаче для
разбирательства в упрощенном (суммарном) порядке либо о прекращении.

Существует еще более упрощенная процедура – добровольная уплата обвиняемым
штрафа, которого уведомляют по почте о размере суммы штрафа в случае осуждения. При
высылке обвиняемым этой сумы дело призначается оконченным [14, 46–47, 74].

По пути упрощения уголовного судопроизводства пошли и бывшие социалистические
страны.
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Уголовно-процессуальный кодекс Польши 1998 г. регламентирует ускоренное
производство по делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание не более 5 лет
лишения свободы. Если доказательства, представленные обвиняемым по таким делам, не
вызывают сомнения, дальнейшие действия, связанные со сбором доказательств, в
предварительном производстве не проводятся. Однако упрощение не освобождает от
необходимости собирать основные сведения об обвиняемом и оценить размер причиненного
ущерба. Прокурор с согласия обвиняемого может приложить к обвинительному акту
ходатайство о назначении исключительно мягкого наказания, условного наказания или об
отмене наказания. Если обстоятельства совершения преступления не вызывают никаких
сомнений и отношение к ним обвиняемого указывает, что цели предпринимаемых действий
будут достигнуты, ходатайство прокурора может быть удовлетворено без судебного
разбирательства.

В Венгрии Уголовно-процессуальным кодексом закреплена процедура сокращенного
производства, аналогичная существовавшей в России до 2002 г. протокольной форме
досудебной подготовки материалов.

В некоторых государствах – бывших союзных республиках, например, в Беларуси, также
сохранено ускоренное досудебное производство, в виде бывшей российской протокольной
формы подготовки материалов.

В Эстонии ускоренное производство применяется по преступлениям третьей степени
(нетяжкими), если в течении десяти дней с момента поступления сообщения о преступлении,
а в случае неназначения экспертизы – в течении одного месяца, возможно выяснение
обстоятельств совершения преступления.

Такое производство осуществляется следователем, который вправе произвести осмотр
места происшествия, назначить экспертизу, получить у лиц объяснения, истребовать данные
о размере имущественного ущерба, причиненного преступлением, собирать другие
материалы, имеющие значение при разбирательстве уголовного дела в суде.

Если имеются достаточные основания подозревать лицо в совершении преступления, то
следователь составляет постановление о признании его подозреваемым и отбирает
письменное обязательство о явке по вызову следователя или суда и об обязанности
уведомления об изменении своего места жительства.

Прокурор рассматривает заключение и материалы в течении пяти суток и принимает
одно из следующих решений: 1) утверждает заключение и направляет его вместе с материалами
в суд; 2) отказывает в возбуждении уголовного дела; 3) возвращает заключение по
ускоренному производству и приложенные к нему материалы со своими указаниями для
выяснения дополнительных обстоятельств в порядке ускоренного производства и
устанавливает для этого срок до десяти дней; 4) возвращает заключение и материалы для
производства предварительного следствия.

УПК Республики Молдова предусматривает ускоренное производство по явным
преступлениям. Ускоренное производство не применяется в отношении несовершеннолетних.
Срок ускоренного производства, как впрочем, и срок обычного расследования, УПК Молдовы
не установлен. В соответствии со ст. 259 УПК уголовное преследование осуществляется в
разумный срок, устанавливаемый прокурором.

В ходе производства по явным преступлениям органом уголовного преследования
составляется протокол, в котором отмечаются установленные обстоятельства в отношении
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совершенного деяния, показания подозреваемого, если он согласился их дать, и показания
других опрошенных лиц. В случае необходимости могут быть собраны и другие доказательства,
о чем делается отметка в протоколе.

Прокурор проверяет, соответствуют ли материалы положениям закона, и в случае
достаточности доказательств предъявляет исполнителю деяния обвинение, составляет
обвинительное заключение и передает дело в суд.

Если прокурор считает, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения, он
распоряжается о продолжении уголовного преследования с указанием подлежащих
осуществлению действий и устанавливает необходимые для этого сокращенные сроки. При
этом, если исполнитель деяния задержан, прокурор решает и вопрос о применении к нему
меры пресечения.

Альтернативные уголовному преследованию меры различны по своему характеру и
объему действия в разных странах, но едины в том, что необходимо избирательно ограничивать
применение уголовного наказания на досудебных стадиях. В западной юриспруденции для
характеристики альтернативных мер чаще всего используют английский термин diversion
(отклонение, отход), поскольку их суть заключается в стремлении разрешить уголовно-
правовой конфликт вне рамок классической уголовной юстиции без уголовного
преследования, уголовной ответственности и наказания.

Во второй половине ХХ века тема ускорения уголовного процесса стала лейтмотивом
всех программ по его реформированию*. Средние строки производства по уголовным делам
(от момента обнаружения преступления до разрешения дела судом) стали подлинной
„головной болью” для большинства государств. Например, в Нидерландах, где юстиция далеко
не самая „медленная”, эти сроки превышают один год. Во Франции средний срок только
предварительного следствия составлял в 1968 г. – 5,9 мес., в 1977 – 8,5 мес., в 1993 – 12,4 мес.
Как отмечает Л. В. Головко, реакция на рост преступности, и связанная с этим
перегруженность не слишком к тому же экономически обеспеченной уголовной юстиции, и
постоянное расширение прав участников процесса, реализация которых при всей своей
позитивности имеет явно негативный аспект – увеличение реальных сроков движения
уголовного дела [15, 37]**.

Интересно выглядит сопоставление Ю. М. Грошевым объема нагрузки судей Украины и
Китайской Народной Республики: население КНР – 1325 млн человек, население Украины –
около 46 млн; 198 тыс. судов КНР рассматривают за год 8,5 млн дел, 9 тыс. судей Украины
ежегодно рассматривают столько же дел как в КНР – 8,5 млн. Суды КНР более чем в 20 раз
рассматривают в год дела [18, с. 240].

Кроме нагрузочного аспекта, это положение прямо связано с защитой прав личности, в
частности, права на разрешение уголовного дела „в разумный срок”, что вытекает из текста
ст. 9-3 и 14-3 Пакта о гражданских и пролитических правах 1996 г. и ст. 5-3 и 6-1 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Не случайно, что задержки при
решении правовых споров – тема наибольшего числа жалоб, направляемых в Европейский

*
 В связи с этим следует отметить, что в новом УПК РФ (ст.6.) исчезло упоминание о „быстроте”

расследования преступлений.
**

Белорусские исследователи отмечают, что после введения в действие нового УПК объем работы
следователя увеличился в 1,5 раза [16, 11]. Это проявляется в практике Украины и России [17,4].
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суд по правам человека. Поэтому разумное ускорение уголовного процесса является одной
из гарантий обеспечения прав его участников.

„Быстрое рассмотрение дела, – справедливо подчеркивает Л. В. Головко, – не будучи a
priori антиподом его качественному рассмотрению, является не менее ценной гарантией
прав личности, нежели любая из остальных гарантий, за судьбу которых тревожатся противники
данного направления уголовно-процессуальной политики” [15, с. 236].

В решении проблемы ускорения уголовного процесса есть два основных направления:
а) меры по совершенствованию (в плане ускорения) процессуального порядка разрешения
уголовных дел и б) меры по сокращению уголовного процесса. К первым относятся такие,
как институт жестких процессуальных сроков; распространение единоличного рассмотрения
уголовных дел; частичный отказ от обязательной мотивации процессуальных решений;
создание особых процессуальных правил расследования по делам об „очевидных”
преступлениях; допущение заочного (в отсутствии подсудимого или потерпевшего)
рассмотрения уголовных дел и т.д. Эти меры не отменяют составные части уголовно-
процессуальной процедуры, а модернизируют их в целях сокращения сроков расследования
и судебного разбирательства.

Для второй группы мер характерно обеспечение ускорения уголовного процесса за счет
его сокращения – упразднения одной из стадий или одного из этапов внутри стадии. При
этом вместо упраздняемой части судопроизводства создаются „процессуальные конструкции,
являющиеся альтернативными способами разрешения уголовно-правовых конфликтов или
альтернативами уголовному преследованию” [15, с. 41].

В настоящее время во многих странах действует принцип целесообразности уголовного
преследования, т.е. непосредственного отказа от возбуждения уголовного преследования (в
нашем понимании – возбуждения уголовного дела) или замены традиционного расследования
мерами, не связанными с уголовным наказанием. Наиболее четко этот принцип выражен в
законодательстве Франции, которое предоставляет органу, уполномоченному на возбуждение
уголовного преследования, право самому решать вопрос ”находит ли он удобным, уместным
и целесообразным возбудить уголовное преследование или полагает более удобным от него
воздержаться” [15, 27]. Более того, в Англии в случае решения не возбуждать уголовное
преследование не требуется вынесения никакого юридического акта, а решение о
возбуждении уголовного преследования (в их трактовке – предъявление обвинения)
контролируется и оценивается Королевской службой обвинения. Таким образом, дело на
пути решения вопроса о возбуждении уголовного преследования проходит двойное „сито” –
полиции и прокуратуры.

В данном варианте публичный интерес рассматривается не как обязательность во всех
без исключения случаях прибегать к уголовному преследованию, а как выборочность
необходимых вариантов: „ воздержаться от траты времени и энергии на преследование мелкого
правонарушителя и сосредоточиться на наиболее опасных, сложных и замаскированных
преступлениях или продолжать погоню за „раскрываемостью”. При этом принцип
целесообразности не противопоставляется принципу законности, а является средством его
реализации. В 1992 г. во Франции по 77,8 % уголовных дел прокурорами было отказано в
возбуждении уголовного преследования.

В нашей правовой доктрине и отражающем ее законодательстве заключена однобокая
трактовка соотношения этих принципов – целесообразно только то, что законно, а



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(51) 2010 225

целесообразность законов и их практической реализации лишь подразумевается. Причем
сложилось так, что принцип законности безраздельно господствует у нас в стадии возбуждения
уголовного дела, где „целесообразность” полностью исключена, т.е. дело должно быть всегда
возбуждено при обнаружении признаков преступления, что не означает обязательного
осуждения и наказания лица даже в тех случаях, когда его вина установлена и не вызывает
сомнений.

Законность в действиях французского прокурора, принявшего решение не возбуждать
уголовное преследование при наличии доказательных признаков преступления по мотивам
простой нецелесообразности, определяется соответствием его действий общим идеям и
принципам законодательства, а законность действий нашего правомочного лица выражается
обязанностью „ в каждом случае обнаружения признаков преступления” возбудить уголовное
дело в соответствии с требованиями ст. 4 УПК Украины или ст. 21 УПК РФ.

Следует отметить, что в ст. 4а УПК РСФСР 1923 г. имелось положение о том, что прокурор
и суд имели право отказать в возбуждении уголовного преследования, „когда возбуждение
уголовного преследования и дальнейшее производство дела представляется явно
нецелесообразным ”. В 1926 г. это положение было заменено установкой ст. 8 УК РСФСР о
том, что меры социальной защиты не должны применяться, если деяние „потеряло характер
общественно опасного” или лицо, его совершившее, перестало быть общественно опасным.

Однозначность решений и отсутствие не только целесообразности, но и логики характерно
для многих положений и норм, регламентирующих деятельность наших правоохранительных
органов. Примером нашего понимания „торжества справедливости” в лишенном какой-либо
целесообразности виде может служить такой. Преступник, совершивший несколько
преступлений, осужден и отбывает наказание. В этот момент выясняется, что им совершенно
еще несколько аналогичных преступлений. Вновь начинается расследование с его участием
и последующее судебное разбирательство. А зачем и ради чего? Для повышения показателей
раскрываемости? Для наказания преступника? Но ведь мера его наказания не изменится и
он лишь получает „передышку” от однообразия пребывания в местах лишения свободы. А
сколько средств и усилий будет потрачено на выполнение бесполезной работы! Сколько
обвиняемых будут сидеть в СИЗО в ожидании, когда освободившиеся судьи смогут заняться
их делами. А сколько неразоблаченных преступников будут радоваться, что у оперативных
работников и следователей не нашлось времени для их выявления. Возражения против
бесполезности подобной работы обычно связаны с тем, что за не расследованными
преступлениями будут оставаться потерпевшие с их нарушенными правами и интересами.
Разумеется, этот аспект очень важен, но практика свидетельствует о том, что не будет
возмещен ущерб и тем потерпевшим, дела которых уже расследованы.

Особый интерес в плане ускорения уголовного процесса представляют так называемые
альтернативы уголовному преступлению, направленные на его сокращение. Эти меры
различны по своим целям, объему и порядку их реализации.

Первой такой мерой является предупреждение. На первых порах эта мера применялась в
отношении несовершеннолетних правонарушителей, а затем была распространена и на
совершеннолетних. О темпах развития этого института свидетельствует то, что в 1995 г. в
Англии и Уэльсе было вынесено 120 тысяч официальных предупреждений в отношении
несовершеннолетних. При этом из общего числа несовершеннолетних 64 % юношей и 84 %
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девушек были подвергнуты официальному предупреждению вместо уголовного
преследования.

В Англии действует три разновидности предупреждения:
а) неформальное предупреждение, состоящее в устном предупреждении полицейским

виновного без составления какого-либо документа, не влекущее никаких процессуальных
последствий;

б) формальное предупреждение – предупреждение, заносимое в протокол, но также не
влекущее процессуальных последствий;

в) официальное предупреждение – с составлением протокола, заносимого в специальный
реестр полиции и рассматриваемого судом при назначении наказания за совершение
последующего преступления как предыдущая судимость лица. Обязательным условием
применения предупреждения должно быть „четкое и не вызывающее сомнений” признание
виновным своей вины. В настоящее время в Англии около 20 % уголовных дел взрослых
завершается вынесением официального предупреждения без судебного разбирательства.

Данной мерой одновременно решается несколько проблем: а) осуществляется реакция
на совершенное правонарушение; б) лицо, особенно несовершеннолетний, не подвергается
уголовному наказанию; в) экономятся силы и средства уголовной юстиции.

Следующей альтернативной мерой является медиация (примирение), суть которой
заключается в попытке примирения виновного и потерпевшего с разрешения уполномоченных
органов при посредничестве третьих лиц (чаще всего представителей общественных
образований, ориентированных на предупреждение преступности или борьбу с ней).
Заглаживание вреда возможно в форме извинения, уплаты денежной суммы, выполнения
общественных работ, починки поврежденного имущества и т.д.

Процедура примирения разделяется на судебную и полицейскую. Судебная означает
возможность урегулировать конфликт на любой стадии уголовного процесса, в том числе
после вынесения приговора. Полицейская заключается в том, что перед принятием решения
о возбуждении уголовного преследования материалы дела могут быть переданы в службу
медиации (включающей иногда и полицейских), которая проводит примирительную
процедуру. Если примирение достигнуто, полиция обычно ограничивается формальным
или официальным предупреждением.

Следующим способом освобождения от уголовного преследования является „фискальный
штраф”, принятый в Шотландии. Суть его состоит в том, что прокурор – фискал, получив
сведения о совершении преступления и не сочтя необходимым осуществлять уголовное
преследование, имеет право предложить виновному уплатить в государственную казну штраф
в единой твердой сумме. Если штраф уплачен, то уголовное преследование исключается,
если оплаты не последовало, вопрос о возбуждении производства по делу решается на общих
основаниях.

Правовое регламентирование и практическое применение альтернатив уголовному
преследованию все больше расширяется в западных странах, в связи с чем говорят о „западной”
модели „альтернативной юстиции” [15, 175]. В настоящее время начинает формироваться
„восточная” (страны бывшего СССР) модель „альтернативной юстиции”, отличающаяся по
своим целям от „западной”. Если у „западной” модели основная цель ограничить „излишнее”
привлечение к уголовной ответственности, то „восточная” вызвана к жизни тотальным ростом
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преступности, прежде всего организованной, – созданием условий для борьбы с ней путем
освобождения от ответственности за помощь в разоблачении сообщников.

Если для западной модели альтернатив характерна направленность на предупреждение
заполнения тюрем, то у нас сложилась четко выраженная система профилактики
освобождения тюрем от перегрузки за счет снижения фактического срока отбывания
наказания, необходимого для условно-досрочного освобождения, широкого применения
помилований и амнистий, в том числе таких „экзотических” мер как „8 лет лишения свободы
– условно”*.

Англосаксонское „соглашение (сделка) о признании вины”, имеющее целью упрощение
(сокращение) процедуры судебного разбирательства, особенно широко используемое в США,
не является мерой альтернативной уголовному преследованию, поскольку не освобождает
от наказания. Однако ее введение в наше право и практику представляется весьма
необходимым и целесообразным в силу значительного снижения нагрузки на уголовную
юстицию, что способствовало бы сосредоточению усилий на главном и наиболее опасном в
современной преступности. В США около 90 % уголовных дел рассматриваются судами на
основе соглашения о признании вины [15, 180].

Таким образом, альтернативы уголовному преследованию направлены на одновременное
решение автономных целей классической триады (государства – виновного – потерпевшего
): государство экономит время, средства, кадры, связанные с расследованием, судебным
разбирательством, исполнением приговора; виновный избегает уголовной ответственности
и тягот уголовного процесса; потерпевший получает максимально быструю компенсацию
причиненного ему вреда, если это предусмотрено альтернативной мерой. Следовательно,
альтернативы – это не игра в пользу виновного лица (блага для него), а поиск того, что лучше
для всех.

Решение отмеченных и подобных вопросов законодателем, на наш взгляд, существенно
усилит защиту прав и интересов личности ( в том числе подозреваемых и обвиняемых,
решение судьбы которых в настоящее время растягивается на месяцы и годы, включая и тех,
кого в последующем оправдывают), усилит результативность и действенность борьбы с
преступностью, будет способствовать повышению качества работы сотрудников
правоохранительных органов, снизит потребность в „манипулировании” показателями.

Очень часто организаторы сексиндустрии, наркоторговцы, взяточники, угонщики
автотранспорта, преступники, задержанные с оружием, и т.п. лица уходят от ответственности,
поскольку доказать конкретные факты их преступной деятельности весьма сложно. Для таких
случаев следовало бы установить систему официального государственного предупреждения
о предосудительном поведении и придании этим актам (в случае 3 – 4 краткого повторения)
преюдициальной силы для применения административных и уголовно-правовых мер
воздействия. Однако опять слышны возгласы „возмущения”, игнорирующие тот бесспорный
факт, что честный человек в подобные ситуации не попадет, а для преступников это были бы
реальные меры воздействия вместо чувства вседозволенности и безнаказанности.

*
 Российская и украинская судебная практика состоит в том, что, несмотря, на строгие санкции,

семь из каждых восьми лиц, признанных виновными в том, что дали взятку чиновникам при отягчающих
обстоятельствах, приговариваются к лишению свободы условно. Так, красноярский предприниматель
Быков, признанный виновным в организации заказного убийства, осужден к шести годам лишения
свободы условно.
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За необходимость введения института официального предупреждения опрошенных нами
правоохранителей высказались – 66,3 %, против – 19, 5 %, затруднились ответить – 14,2 %. За
установление преюдициального значения официального предупреждения для принятия
административных мер высказались – 95, 3 % опрошенных, для привлечения к уголовной
ответственности – 81,2 %.

Американские ученые, исходя из издержек, порождаемых преступностью, подчеркивают
необходимость считать расходы на борьбу с преступностью для уменьшения издержек
общества от преступности и борьбы с нею, поскольку возможности общества и государства
не безграничны и они вынуждены решать за счет чего сокращать эти издержки: экономии на
юстиции, ужесточения мер наказания, вывода „из подполья” некоторых видов ныне
криминальной деятельности и т.д. Наше руководство по прежнему выбирает самый простой
и дешевый путь – экономию на юстиции, игнорируя то, что этот путь в последующем требует
существенных дополнительных вложений для исправления усложнившегося положения, т.е.
увеличению затрат, о чем, в частности, свидетельствует неоднократное увеличение штатов
правоохранительных органов после многочисленных их сокращений*.

В последние десятилетия многие страны решают данную проблему за счет развития
альтернативных уголовному преследованию мер и средств, суть и предназначение которых
заключается в ограничении масштабов традиционной классической реакции государства на
преступление.

В таких странах, как Англия, Франция, Германия, Италия, Япония и другие, много сделано
как на теоретическом, так и на практическом уровне в плане вытеснения из сферы действия
уголовного права наказания, когда это возможно и целесообразно. В пункте 2.3. ст. 2 Кодекса
Королевских обвинителей Англии и Уэльса говорится: „ Королевские обвинители должны
всегда действовать в интересах правосудия, а не только с целью добиться осуждения
преступника”.

Мы должны изучать и брать на вооружение зарубежный опыт регулирования мер борьбы
с преступностью на основе целесообразности, принцип которого включен в Рекомендацию
R (87) 18 Комитета министров Совета Европы от 17 сентября 1987 г. Этот принцип не проник
в полной мере в уголовно-процессуальное законодательство бывших стран СССР.

Таким образом, мировой опыт знает разнообразные виды упрощенных производств, а
также бесконечное множество конкретных способов сокращения судопроизводства по
уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести. Общим для них является то, что они
предназначены для максимального сокращения промежутка времени между моментом
совершения преступления и применением уголовного наказания при соблюдении
необходимых процессуальных гарантий. При этом сокращенные формы производства
воспринимаются как явления совершенно нормальные и необходимые, поскольку
увеличивают эффективность судопроизводства и помогают достичь целей уголовного
процесса с наименьшими затратами, не ущемляя ничьих прав.

Но пока законодательство Украины и России крайне мало взяли положительные образцы
из практики зарубежных стран, которые развивают и внедряют те нормы, которые служат
успешному упрощению судопроизводства.

*
 Министр МВД Украины А. Могилев в октябре объявил, что в МВД будет сокращено 100 тысяч

человек (одна треть всего состава). Вряд ли придётся сомневаться, что в дальнейшем вновь последует
увеличение численности правоохранителей (19)
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ
ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРИ ІНКАСАЦІЇ
ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННОСТЕЙ ТА

ЦІННИХ ПАПЕРІВ
У статті розглянуто актуальні, проблемні питання щодо історії виникнення та

поширення злочинів, учинених при інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів.
Належну увагу приділено аналізу нормативно-правових джерел, в яких згадуються

злочини у вигляді грабежу та розбою з часів існування Київської Русі до сьогодні.

In the article the actual, questions of problems are affected in relation to history of origin
and distribution of crimes, facilities, accomplished against collection.

The proper attention is spared the analysis of normatively legal sources in which crimes are
remembered in the forms of robbery and robbery from times of existence of Kievs’ka Rus’ until
now.

Ключові слова: грошові кошти, цінності, цінні папери, нормативно-правові джерела.

Одним із головних об’єктів посягання при вчиненні грабежів і розбійних нападів були
гроші. Тому виникла необхідність в охороні грошових коштів і цінностей при їх зберіганні та
транспортуванні. Головними торговцями і казначеями в стародавньому Києві виступали князь
і бояри. Вони і забезпечували охорону торгових караванів силами своїх дружин. З тих давніх
часів гроші транспортувалися або їх власниками, або людьми, яких вони спеціально для цього
наймали і яким довіряли. І завжди, якщо грошей було багато, їх супроводжували озброєні
люди, які були готові захищати їх від грабіжників.

Протиправні дії, вчинені при інкасації грошових коштів і цінностей, відносяться до
корисливо-насильницьких злочинів, які в більшості випадків здійснюються у вигляді грабежів
і розбійних нападів. Насильницьке заволодіння чужим майном як злочин відоме в
давньоруському праві, а саме в договорах Київської Русі з Візантією. Так, уже договір 911
року передбачав відповідальність за насильницьке заволодіння чужим майном, зроблене
однією або декількома особами (у ст. 7 договору говорилося: „Аще ли кто, или Русин
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Хрестьяну, или Хрестьянъ Русину, мученья образом искусъ творити и насилье явъ, или възметь
что либо дружинне, да вспятить троичъ” [1, с. 130].

„Руська правда” не виділяла насильницьке заволодіння чужим майном як спеціальний
вид злочину. „Розбій” у ній згадується, але не в сучасному значенні цього діяння, а як злочин
проти життя (у ст. 20 Короткої, ст.ст. 3 і 7 Просторової редакції йшлося про вбивство „в розбои”,
вбивство „на разбои без всякои свады”). На думку Д. Тальберга, вбивство „на разбои без
всякои свады” охоплювало як вбивство з метою заволодіння чужим майном, так і з іншою
метою. Вбивство „в розбои” – це вбивство в сварці, через ворожнечу [2, с. 12–15].

Розбій і грабіж як злочини згадувалися в Псковській Судній грамоті (ХIV–XV ст.). Про
розбій говорилося у двох статтях грамоти (ст.ст.1, 24), про грабіж – у шести (ст. ст. 1, 17, 20, 27,
67, 105) [1, с. 128–162].

Ці злочини, водночас із головщиною, татьбою, підлягали князівському суду. Що саме
розуміла Псковська Судна грамота під розбоєм і грабежем, сказати точно не можна, у зв’язку
зі стислістю її постанов про ці діяння. Але можна припустити, що цими термінами
середньовічний законодавець позначив різні ситуації насильницького заволодіння чужим
майном. Розбій відповідно до Псковської Судної грамоти – це, як зазначено, насильницьке
заволодіння чужим рухомим майном, зроблене з корисливою метою. Грабіж означав „взагалі
всяке протизаконне відібрання, що перебуває у володінні іншого, речі й найчастіше збігається
з поняттям самоправності” [2, с. 50]. Цікавим є те, що за Псковською Судною грамотою розбій,
як і грабіж, не належали до найнебезпечніших злочинів. Так, за розбій було передбачено
штраф у 9 гривень; а за церковну крадіжку, конокрадство, державну зраду, підпал, крадіжку,
зроблену втретє, наприклад, передбачалася страта (ст.ст. 1, 7, 8) [1, с. 280]. Таке, можна сказати,
терпиме ставлення російського законодавця в XV ст. до насильницького заволодіння чужим
майном пояснюється соціально-моральними нормами тієї епохи. У ті часи фізична сила була
надійним засобом для придбання слави й видобутку, принципом життя людей усіх станів,
починаючи від князя; її вживання вважалося пересічним явищем; героєм був богатир, сила
якого в народній уяві була доведена до дивовижних розмірів [3, с. 267]. Тому використання
фізичної сили для заволодіння чужим майном і не оцінювалося законодавцем як явище,
винятково небезпечне для суспільства [4, с. 8].

Характер і значення розбою значно змінюються в епоху Судебників.
Розбій був відомий Судебникам 1497 і 1550 рр. Судебники не розкривали складу цього

злочину. Але вивчення тексту Судебників, інших документальних свідчень тієї епохи дозволяє
стверджувати, що під розбоєм у ХVІ ст. розумілося насильницьке заволодіння чужим майном,
здійснене у вигляді промислу, як правило, шайкою злочинців, що супроводжувалося
вбивством, нанесенням шкоди здоров’ю, підпалом.

У такому аспекті було зазначено про розбій і в Соборному уложенні 1649 р. Розділ ХХІ
Уложення називався „Про розбійників і про татинні справи”, де йшлося про крадіжки, розбої
та розбійників. Для юридичного складу розбою вимагалися мета грабунку, відкритий, явний
напад на чужу власність; розбій без вбивства не втрачав своїх суттєвих ознак [5, с. 194].
Уложення 1649 року розрізняло такі види розбою, як простий та кваліфікований. Простий
розбій виражався в нападі, що не тягнув смерті потерпілого. До кваліфікованого розбою
відносили повторний розбій, розбій з убивством, підпалом. При цьому необхідно зазначити,
що Уложення відійшло від однакового покарання крадіжки і розбою, що передбачалися
Судебниками 1497 і 1550 рр. Розцінюючи розбій як більш небезпечний порівняно з крадіжкою
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злочин, Уложення встановлювало за його скоєння і більш тяжке покарання, включаючи
смертну кару.

У ХVІІІ столітті термін „розбій” у загальному законодавстві зустрічається рідко, зокрема у
Військових артикулах Петра І і Указах 1781 року.

Це пов’язано з тим, що історія цього злочину в названий період має самостійний характер.
Під розбоєм законодавство ХVІІІ ст. розуміло переважно скоєння злочину в шайці. Розбійний
напад не розглядався як злочин проти приватних осіб, він вважався загальнонебезпечною
дією, так як здійснювався злочинним угрупованням, яке мало назву шайки [2, с. 50].

У ХІХ ст. з уявлення про розбій як про напад з метою захоплення чужого майна, що
становить небезпеку як для приватних осіб, так і для суспільства без сумніву виходили і укладачі
Зводу законів кримінальних 1832 р. У цьому документі розбій визначено як „напад на будь-
яке місце, житло, на село, двір або будівлю для викрадення майна, здійснений відкритою
силою і з явною небезпекою для самої особи” [6].

До середини ХІХ століття законодавець змінив свої уявлення про суспільну небезпеку
розбою і став розглядати його як посягання не на особу, а на майно. В Уложенні про покарання
кримінальні і виправні 1845 р. розбій був віднесений до викрадення чужого майна (в Зводі
законів кримінальних до викрадення чужого майна відносилися тільки крадіжка, грабіж,
шахрайство) [7, с. 76]. Укладачі Уложення дали розбою інше, ніж у Зводі законів кримінальних
визначення.

Розбоєм визнавався всякий напад на будь-кого для заволодіння майном, яке належить
йому, якщо він вчинений відкрито зі зброєю, а хоча і без зброї, але супроводжувався або
вбивством, або посяганням на нього, або ж нанесенням ран, побоїв чи інших тілесних
ушкоджень, або такими погрозами чи діями, які становили небезпеку для життя, здоров’я чи
свободи особи, що піддавалася нападу [8, с. 324].

Таким чином, поняття розбою набуло тих необхідних ознак даного складу, які характерні
для нього в сучасному кримінальному законодавстві.

Уложення розрізняло такі види розбою: розбій, здійснений у відлюдному місці, розбій у
церкві, розбій із нападом на будинок або інше жиле приміщення, розбій на вулиці, розбій,
здійснений шайкою, повторний розбій, розбій поєднаний з убивством або посяганням на
вбивство, з підпалом або посяганням на нього, розбій з грабуванням пошти або транспорту
тощо [8, с. 258].

В Уложенні були закріплені види розбою і грабежу, під якими визнавалося: по-перше,
будь-яке в кого-небудь відбирання належного йому майна, з насиллям чи погрозами, але
таке, що не становило небезпеки ні для життя, ні для здоров’я чи свободи особи, по-друге,
всяке, хоча і без погроз і насилля, але відкрите викрадення якого-небудь майна в присутності
самого хазяїна чи інших людей.

Склад розбою передбачав насилля над особою як засіб викрадення майна; насилля
підрозділялося на фізичне і психологічне (перше законодавець називав насильством, друге –
погрозами). До фізичного насильства в складі розбою Уложення віднесло насильство, що
становило собою явну небезпеку для життя, здоров’я і свободи потерпілого. До психологічного
– погрози, що становили явну небезпеку для життя і здоров’я. Суб’єктивна сторона розбою
включала наміри протизаконно відкрито привласнити чуже майно, бажання вдатися до насилля
як засобу викрадення. Відкритість у складі розбою передбачала усвідомлення потерпілим
протизаконності захоплення майна.
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У Кримінальному Уложенні 1903 року склад розбою зазнав помітних змін. До розбою в
цьому кодексі було віднесено „викрадення чужого рухомого майна з метою присвоєння
способом приведення в непритомний стан, тілесного пошкодження, насилля над особою або
погрози” [9, с. 872].

Поставивши перед собою завдання надати постановам про майнові злочини більш
загального характеру, законодавець так спростив систематику майнових злочинів і відніс до
розбою всі випадки викрадення чужого рухомого майна, поєднані з насиллям чи погрозою.

Після встановлення Радянської влади кримінальне законодавство не сприйняло конструкцію
складу розбою, який був відображений в Уложенні 1903 року. В Кримінальному кодексі
Російської Федерації, як і в Уложенні про покарання 1845 р., до розбою відносили насильницьке
викрадання чужого майна, явно небезпечне для життя і здоров’я особи, що піддавалося нападу.
У статті 184 Кримінального кодексу, прийнятогго в 1922 році, розбій визначався як „відкритий,
з метою викрадання майна, напад окремої особи на кого-небудь, поєднаний з фізичним або
психічним насильством, що загрожує смертю або каліцтвом” [10, с. 134].

Важливе місце у Кримінальному кодексі 1922 року посідали норми, що регулювали
правовідносини в галузі охорони власності від злочинних посягань. Види злочинів, що
посягають на відносини власності, становили у кодексі досить чітку й послідовну систему,
охоплюючи сукупність поширених у тогочасний період протиправних діянь, спрямованих
проти чужої власності, що сприяло боротьбі правоохоронних органів України з майновими
злочинами в умовах нової економічної політики і відбудови народного господарства після
завершення громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції.

Необхідно зазначити, що у Кримінальному кодексі 1922 року не було виділено в окремі
розділи злочини проти державної чи громадської (соціалістичної) власності і злочини проти
приватної чи особистої власності. У більшості статей злочинні посягання не поділяються за
ознакою того, проти якої форми власності вони спрямовані, а свідчить про те, що законодавець
взяв на себе зобов’язання однаковою мірою захищати інтереси будь-яких власників. Посягання
на державне чи громадське майно в окремих нормах цього закону було обтяжуючою
обставиною при призначенні покарання.

Прийнятий Кримінальний кодекс в 1961 році до кваліфікованого розбою відніс розбій,
здійснений за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї чи інших предметів,
що використовувалися як зброя; із нанесенням тяжких тілесних пошкоджень; особою, що
раніше скоїла розбій; з проникненням у приміщення чи інше сховище; з метою заволодіння
майном у великих розмірах; організованою групою; особливо небезпечним
рецидивістом [11].

На відміну від Кримінального кодексу 1961 року, нині діючий Кримінальний кодекс України
ліквідував відмінності між поняттями крадіжки, розбою та грабежу особистого майна і
державного майна, включивши все в один розділ „Злочини проти власності” [12].

Виникнення грошей, цінностей та цінних паперів необхідність їх зберігати та транспортувати
викликали потребу у їх охороні.

Організація охорони грошових коштів і цінностей у Київській Русі виникла у кінці ІХ
століття.

Головними торговцями і казначеями в стародавньому Києві виступали князь і бояри.
Вони і забезпечували охорону торгових караванів силами своїх військових дружин. З того
часу гроші транспортувалися або їх власниками, або людьми, яких вони спеціально наймали
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для цього і яким довіряли. Якщо грошей було дуже багато, то такі каравани супроводжувалися
озброєними людьми, які були готові захищати їх від грабіжників.

Разом з тим після проведення дослідження були отримані неоднозначні відповіді щодо
відомостей про інкасацію грошових коштів, цінностей та цінних паперів з часів існування
Київської Русі до революції 1917 року.

Пізніше виникали і функціонували банки, де зберігалися гроші, цінності та цінні папери.
Першим банком був „Духовний орден бідних лицарів Христа і Храму Соломонова”. Ще в ХІІ
ст., маючи розгалужену сітку відділень по всій Європі, він організував озброєну охорону
грошей і цінностей при перевезенні, звісно, не безкоштовно. Потім став брати гроші на
зберігання і давати їх у кредит під проценти. На початку ХІІІ ст. орден ввів у оборот чек, тобто
розписку, за якою можна було отримати гроші в будь-якій країні, не піддаючи себе ризику
бути пограбованими у дорозі.

Історія російських банків бере свій початок з 1733 року.
У свій час імператриця Анна Іоанівна наказала відкрити кредити із Монетної контори по

8 % річних під заставу золота і срібла. Зроблено це було для того, щоб зупинити здирництво
лихварів.

Активні спроби організувати державну кредитну систему були зроблені при імператриці
Єлизаветі Петрівні.

13 травня 1754 року було запроваджено два державні банки для дворянства в Москві і
Санкт-Петербурзі.

У 60-70-х роках ХІХ ст. у Росії було проведено фінансову реформу. У результаті цього
було створено цілу мережу банків: Селянський, Дворянський, Державний та ряд комерційних
банків. Усі грошові кошти, цінності та цінні папери зосереджувалися у Державному банку,
що приймав вклади, давав кредити, вів облік векселів тощо. До функцій банку входило також
збір грошей з підприємств торгівлі, інших організацій і доставка їх у банк. Тому природно
виникло питання про організацію захисту грошових коштів, цінностей, цінних паперів. Із
функції збирання і перевезення грошей виділяється її різновидність – інкасація, а з нею виникає
і професія інкасатора.

Інкасація (від італійського incassare – класти в ящик) – збирання і доставка готівки, іноземної
валюти й інших цінностей в операційну касу банку.

У Росії до 1917 року централізованої служби інкасації не існувало. Охорону прикажчиків,
які перевозили грошові кошти, виконували наймані приватні охоронці.

З 1917 по 1939 роки збір і супровід грошових коштів і цінностей здійснювали співробітники
НК-ОГПУ-НКВС.

Згідно з Постановою РНК СРСР від 3 серпня 1939 року № 1161-215є „Про заходи, пов’язані
з передачею Держбанку функцій фельд’єгерського зв’язку НКВС в частині перевезення
цінностей і інкасації торгової виручки” [13] Державний банк СРСР був зобов’язаний створити
в своєму складі Управління інкасації і перевезення цінностей. На основі цього нормативного
документа Наказом Держбанку СРСР № 145 від 03.08.1939 року була створена служба інкасації,
на місцях були створені відповідні підрозділи у складі територіальних установ Держбанку
СРСР [13].

На початковому етапі розвитку служби інкасації її функції обмежувалися в основному
забезпеченням безпеки при перевезенні цінностей і торгової виручки. У передвоєнні роки
сформувалися і укомплектувалися територіальні органи інкасації по всій країні.
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Друга світова війна викликала величезне напруження, пов’язане з фінансовим і грошовим
забезпеченням країни, що, у свою чергу, також вплинуло на розвиток інкасації грошових
коштів.

Військові дії викликали значне скорочення обігу грошових коштів і до 1942 року він
фактично зменшився удвічі. Одночасно в цей час прийом внесків від населення організовував
і проводив Державний банк (через прибуткові каси) разом із спеціально організованими
польовими установами в армії. Багато працівників інкасації пішли на фронт, в тилу їх замінили
жінки і підлітки.

Завершення війни, перехід до мирного будівництва відгукнулося різким посиленням
надходження внесків в ощадні каси. З відміною карткової системи повністю відновився
грошовий обіг. В управління інкасації повернулися воїни-фронтовики, стала поступати нова
техніка, у тому числі і трофейна.

Тривалий час інкасація розвивалася в надрах Центрального банку. Разом з тим статус
працівників служби інкасації був досить низький – заробітна плата і технічна оснащеність
були ще досить низькими.

У 1982 році відділ інкасації Управління емісійно-касових операцій Держбанку СРСР був
скасований і злився з відділом касових операцій. Проте в Російській республіканській конторі
Держбанку СРСР на таке об’єднання не пішли і зберегли самостійний відділ. На нього була
покладена функція вдосконалення методики й організації роботи служби інкасації.

Із створенням у 1987 році об’єднання інкасації Держбанку СРСР становище стало
змінюватися.

Розвиток приватної власності на початку 90-х років минулого століття, розпад СРСР
створили передумови для появи комерційних банків і кредитних організацій, страхових
компаній. Зростання торгового обороту, поява обмінних пунктів, бірж, обігу цінних паперів
зумовили появу недержавних служб інкасації, які зайняли своє місце в системі перевезення і
забезпечення безпеки цінностей.

Після проголошення Україною незалежності назріла потреба в організації власної служби,
яка б займалася охороною грошових коштів, цінностей та цінних паперів.

10 серпня 1993 року Постановою Кабінету Міністрів України № 615 [14] на базі підрозділів
охорони при органах внутрішніх справ була створена Державна служба охорони при МВС
України, а 23 вересня 1997 року при названій структурі створюється Служба інкасації, охорони
грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться. Така служба існує до цього часу.

Служба інкасації Державної служби охорони при МВС України надає послуги інкасації,
перевезення грошових коштів банківським і фінансовим установам, підприємствам інших
форм власності по всій території України.

На підставі договорів, укладених між відповідним підприємством, установою, організацією
i ДСО, Служба інкасації зобов’язана виконувати функції, пов’язані як з майновою, так і з
немайновою відповідальністю.

При майновій відповідальності вони зобов’язані здійснювати: інкасацію грошових знаків;
доставку грошових знаків, цінних паперів, інших цінностей i документів із підлеглих фiлiй
(агентств, кас) до банківських установ; доставку пiдкрiплень грошових знаків підлеглим фiлiям
(агентствам, касам) банківських установ; доставку грошових знаків і цінних паперів: від кас
власників до установ банків або у зворотному напрямку; між касами власників або між
установами банків.
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Як з майновою відповідальністю, так і без неї (залежно від умов договору та побажання
власника) вони зобов’язані здійснювати: охорону грошових знаків і цінних паперів, що
перевозяться касирами від банків до виплатних кас власників або у зворотному напрямку;
охорону грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться касирами при збиранні грошових
знаків з торговельних пунктів у системі одного підприємства; охорону грошових знаків і
цінних паперів, що перевозяться касирами комерційних банків при збиранні грошових знаків
у клієнтів банку; охорону грошових знаків і цінних паперів призначених для підкріплення
філій, безбалансових відділень або віддалених робочих місць комерційних банків, що
перевозяться касирами; охорону грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться касирами
з банку до обмінних пунктів та у зворотному напрямку.

Крім того, Служба інкасації під час супроводження касирів з грошовими знаками та цінними
паперами може надавати власникам і інші охоронні послуги, які не суперечать Положенню
про Державну службу охорони.
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УДК 343.37:334.72
В. Г. Петросян,
Управління податкової
міліції ДПА в Автономній
Республіці Крим

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У
КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ДАНИХ,

ОТРИМАНИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На підставі аналізу діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів

наведено особливості встановлення первинної інформації про діяльність фіктивних
підприємств і використання даних, отриманих за результатами проведення оперативно-
розшукової діяльності.

In the article the perculiarities of ascertainment of primary information about activities of
fake enterprises and using data law obtained as results of search activity are described on the
ground of analysis of activity of operational departments of law enfocements agencies

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.

Складність у документуванні злочинної діяльності, високий злочинний професіоналізм
вимагає проведення комплексу спеціальних заходів і зумовлює необхідність вести відповідні
оперативно-розшукові справи. Зазначене дозволяє відповідно спланувати проведення
комплексу оперативно-розшукових заходів і накопичувати дані про джерела (носії) інформації,
що можуть бути надалі використані як докази у кримінальному судочинстві.

Аналіз матеріалів практики виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються з
використанням суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, та результати опитування
співробітників податкової міліції свідчать, що результативність документування фактів
злочинної діяльності та в цілому оперативно-розшукової діяльності в даному напрямі
залишається вкрай низькою та такою, що не відповідає реаліям сьогодення у протидії
злочинності.

На наш думку, успішно та ефективно вирішити завдання, що стоять перед кримінальним
судочинством щодо протидії фіктивному підприємництву та вчиненню з використанням
суб’єктів господарювання злочинів у сфері господарської діяльності, можливо лише за умови
оперативно-розшукового забезпечення розслідування зазначених злочинів.

© Петросян В. Г., 2010
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Виявлення фактів злочинної діяльності ще не гарантує порушення кримінальної справи та
її судового розгляду й притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини.
Встановлення оперативно-розшуковими засобами інформації про зареєстровані суб’єкти
підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та виявлення ознак злочинів, вчинених за
їх участю – це лише початковий етап оперативно-розшукової діяльності. Одним із важливих
завдань оперативно-розшукової діяльності щодо протидії фіктивному підприємництву,
діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності є фіксація джерел (носіїв)
інформації про факти злочинної діяльності осіб, які беруть участь у вчиненні злочинів і
користуються послугами фіктивних підприємств для зниження податкових зобов’язань,
переведення безготівкових грошових коштів у готівку, вчинення інших злочинів у сфері
господарської діяльності. Важливим є також фіксація (документування) окремих фактів
злочинної діяльності, розробка та реалізація оперативно-тактичних комбінацій з метою
затримання злочинців під час здійснення незаконних фінансово-господарських операцій,
незаконного отримання готівки в банківських установах, передавання готівкових грошових
коштів замовникам тощо. Перспективним напрямом діяльності правоохоронних органів на
сучасному етапі є також встановлення місць знаходження так званих, „конвертаційних центрів”,
„податкових ям”, затримання осіб, які беруть участь у вчиненні злочинів, та подальше
вилучення документів, печаток, інформації, що міститься на лазерних, оптичних й інших
носіях та свідчить про зміст і характер злочинної діяльності.

Оскільки вчинення злочинів у сфері господарської діяльності з використанням суб’єктів
господарювання з ознаками фіктивності пов’язано із значними сумами грошових коштів,
отриманими завдяки незаконному відшкодуванню податку на додану вартість, відмиванню
коштів, отриманих злочинним шляхом, відповідно, виникає також необхідність у встановленні
та фіксації інформації про місцезнаходження коштів, цінностей, отриманих за результатами
вчинення злочинної діяльності.

Не менш важливим напрямом у документуванні змісту злочинної діяльності з
використанням фіктивних підприємств є фіксація зв’язків між учасниками організованих
злочинних груп, які створюють та забезпечують діяльність таких суб’єктів господарювання.

Знання про джерела інформації, що можуть, тією чи іншою мірою, свідчити про можливу
діяльність суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, є важливими для організації
оперативно-розшукової діяльності та потреб досудового слідства. Однак встановлення джерел
інформації є лише початковим етапом діяльності щодо виявлення злочинів, змісту злочинної
діяльності. Більш складним у діяльності правоохоронних органів є отримання (встановлення)
такої інформації, її фіксація та зберігання, а також використання такої інформації для
забезпечення потреб кримінального судочинства під час вирішення питання щодо порушення
кримінальної справи (реалізація матеріалів, отриманих за результатами оперативно-
розшукової діяльності, для потреб кримінального судочинства); забезпечення оперативно-
розшуковою інформацією проведення окремих слідчих дій; оперативно-розшуковий супровід
провадження у кримінальній справі; оперативно-розшукове забезпечення кримінального
судочинства.

Документування змісту злочинної діяльності за участю суб’єктів господарювання з
ознаками фіктивності характеризується певними особливостями. Аналіз матеріалів практики
підрозділів податкової міліції та результати опитування (67 % опитаних співробітників податкової
міліції) свідчать про складність організації оперативно-розшукової діяльності щодо збору
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первинної інформації про діяльність таких суб’єктів господарювання та відсутність теоретичних
узагальнень позитивного досвіду діяльності оперативних та слідчих підрозділів податкової
міліції та інших правоохоронних органів (органів внутрішніх справ, Служби безпеки України).

Складність у документуванні змісту злочинної діяльності фіктивних суб’єктів
підприємництва викликана чинниками як об’єктивного, так і суб’єктивного спрямування. До
об’єктивних чинників можуть бути віднесені такі: 1) прихований (латентний) характер
злочинної діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності; 2) короткочасний
період діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності для вчинення злочинів та
постійне оновлення „арсеналу” таких суб’єктів для вчення й приховування злочинів;
3) виконання комплексу заходів для створення уяви про законний характер фінансово-
господарської діяльності та приховування реального змісту виконаних операцій; 4) виконання
комплексу заходів протидії правоохоронним органам з виявлення діяльності фіктивних
підприємств; 5) використання корупційних зв’язків співробітників податкової інспекції,
податкової міліції, інших контролюючих і правоохоронних органів для прикриття
(приховування) змісту злочинної діяльності; 6) складність у отриманні попередньої інформації
про діяльність суб’єктів підприємництва, зміст фінансово-господарської діяльності, оскільки
така інформація, більшою мірою, відноситься до комерційної чи банківської таємниці та
потребує дотримання встановленої процедури отримання такої інформації; 7) складність у
встановленні реальних осіб, які створюють і керують діяльністю фіктивних суб’єктів
господарювання; 8) використання у злочинній діяльності підроблених документів і підставних
осіб, що ускладнює встановлення виконавців і пособників злочинної діяльності; 9) використання
у змісті злочинної діяльності сучасних технічних засобів щодо управління грошовими коштами
на банківських рахунках без відвідування банківських установ та можливість розпоряджатися
такими коштами з використання віддаленого доступу до банківських рахунків за допомогою
комп’ютерної техніки; 10) використання сучасних банківських продуктів, які дозволяють
отримувати готівкові грошові кошти поза банківськими установами (банківські платіжні картки
тощо); 11) відсутність узагальнень позитивного досвіду діяльності оперативних і слідчих
підрозділів податкової міліції щодо особливостей виявлення фіктивних суб’єктів
господарювання; 12) відсутність належної організації взаємодії між окремими
правоохоронними органами та належного обміну інформацією (у т.ч. інформацією
оперативно-розшукового характеру).

До суб’єктивних чинників, що впливають на ефективність документування змісту
злочинної діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності можуть бути віднесені
такі: 1) відсутність належного досвіду співробітників оперативних і слідчих підрозділів податкової
міліції з виявлення та документування змісту злочинної діяльності таких суб’єктів
господарювання; 2) використання позитивного досвіду з виявлення таких злочинів лише на
рівні регіонів (областей); 3) відсутність спеціальних наукових досліджень з питань організації
діяльності правоохоронних органів щодо документування злочинної діяльності, реалізації
матеріалів оперативно-розшукової діяльності для потреб кримінального судочинства;
4) низький рівень організації проведення спеціальних тактичних операцій та у цілому
оперативно-розшукового забезпечення процесу досудового слідства.

Документування злочинної діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності
– це проведення комплексу взаємопов’язаних гласних і негласних заходів оперативно-
розшукового характеру й слідчих дій, відповідно до вимог чинного законодавства, з пошуку,
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дослідження, фіксацій й перевірки фактичних даних про обставини вчинення, приховування
злочинної діяльності, зміст діяльності осіб, причетних до вчинення злочинів та можливості
використання отриманої інформації як доказів у кримінальному судочинстві відповідно до
вимог кримінально-процесуального законодавства. На думку Лук’янчикова Б.Є.,
документування процесу розслідування набуває особливого значення серед проблем,
пов’язаних із закономірностями виявлення, дослідження та фіксації слідів злочину і формування
на цій основі судових доказів. На його думку, основними завданнями документування є
повнота, об’єктивність закріплення відомостей з метою можливості подальшого їх
використання в доказуванні [1, с. 168–170] .

Стосовно розслідування злочинів Лисиченко В. К. та Гулкевич З. Т. визначають
документування як сукупність операцій із закріплення змісту і результатів слідчих дій, умов їх
проведення і встановлених фактичних даних, фіксацій і вилучення виявлених слідів та інших
об’єктів, що є речовими доказами, оформлення протоколів згідно з нормами кримінально-
процесуального законодавства, що регламентують провадження слідчих дій [2, с. 31].

Наукові дослідження та практика діяльності правоохоронних органів свідчать про те, що
найбільш активною формою, яка створює належні умови для документування змісту злочинної
діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, їх відповідну реалізацію для
потреб кримінального судочинства є оперативна розробка [3].

Не вдаючись до детального аналізу існуючих думок щодо поняття та змісту оперативної
розробки, необхідно відзначити, що оперативна розробка, фактично, має на меті ті ж самі
завдання, що й кримінальне судочинство, оскільки її спрямуванням є отримання інформації
та даних про джерела інформації, які можуть бути використані під час досудового слідства як
докази. Відмінністю, на нашу думку, є те, що змістом оперативної розробки є використання
як гласних, так і негласних оперативно-розшукових заходів для пошуку і фіксації фактичних
даних про протиправні діяння окремих осіб і груп і в інтересах кримінального судочинства.

Особливості змісту здійснення оперативної розробки визначаються відповідними
відомчими нормативно-правовими актами обмеженого доступу, оскільки вони містять
спеціальні заходи оперативно-розшукової діяльності. Основним змістом оперативної розробки
щодо злочинної діяльності осіб, які використовують фіктивні підприємства для вчинення та
приховування злочинів, є: здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів, у більшості
випадків негласного характеру, із застосування спеціальних оперативно-тактичних операцій
для встановлення даних про осіб, які створюють фіктивні підприємства, а також інших осіб,
причетних до вчинення злочинів (осіб, які брали участь у державній реєстрації суб’єктів
підприємництва чи виконували обов’язки адміністрації підприємства); накопичення та
перевірка отриманої інформації та реалізація матеріалів оперативно-розшукової діяльності і
використання їх для потреб кримінального судочинства. Щербаковський С. М. використання
результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві розглядає як
процесуальне та тактичне оперування інформацією, отриманою при проведенні оперативно-
розшукових заходів [4, с. 8].

Одним із проблемних питань організації оперативно-розшукового забезпечення процесу
досудового слідства щодо злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання є
можливість використання як доказів протоколів з відповідними додатками, складеними
уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів відповідно до
вимог ч. 2 ст. 65 КПК України. Теорія та практика доказового процесу по-різному підходять до
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вирішення зазначених вище питань [5]. Необхідно погодитися з думкою Строкова І.В., який
зазначає про те, що потреби практики розслідування злочинів спричинили зміни кримінально-
процесуального законодавства (розширення кола слідчих дій і можливості отримання
інформації про злочин, введення нових інститутів кримінального процесу тощо). У зв’язку із
зазначеними коло проблем розвитку криміналістики повинно розглядатися у тісному
взаємозв’язку із завданнями, які ставить практика [6].

Опитування співробітників податкової міліції свідчить про відсутність напрацювань
практики щодо можливостей використання протоколів з відповідними додатками, складеними
уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів як докази у
кримінальних справах. Серед опитаних 86 % заявили, що питання використання як доказів
протоколів з відповідними додатками взагалі не є актуальним, оскільки практика (слідча,
прокурорська, судова) не визнає їх як докази, незалежно від прямої вказівки в кримінально-
процесуальному законодавстві. Іншою причиною (на думку 92 % опитаних) є відсутність
відповідних напрацювань і відповідних методичних рекомендацій щодо форми протоколу,
складеного за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, особливостей їх
складення та надання у слідчі підрозділи для використання як доказів у кримінальному
судочинстві.

За результатами наукового дослідження Щербаковського С.М., 96 % опитаних слідчих
органів внутрішніх справ, що спеціалізуються на розслідуванні злочинів, пов’язаних з
незаконним обігом наркотичних засобів, вважають, що протоколи ОРД із додатками (на підставі
положень ч. 2 ст. 65 КПК України) вимагають додаткових процесуальних процедур для введення
їх у матеріали кримінальної справи як доказів, оскільки не визначена їх форма, суб’єкти
складання, порядок приєднання до справи тощо [4, с. 10].

На думку Сергєєвої Д.Б., чинний Кримінально-процесуальний кодекс України і
законодавство, що регулює оперативно-розшукову діяльність не містять спеціальних норм,
які б встановлювали вимоги до протоколів оперативно-розшукових заходів із відповідними
додатками, порядок їх складання та введення у кримінальний процес [7].

На нашу думку, форма протоколу, в якому відображено зміст проведення оперативно-
розшукового заходу, враховуючи те, що такі протоколи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КПК
України є доказами у кримінальних справах, його зміст повинний відповідати протоколу, який
складається за результатами проведення слідчої дії. Щодо суб’єктів складання протоколів за
результатами проведення оперативно-розшукових заходів не виникає проблем, оскільки вони
мають складатися співробітниками оперативних підрозділів, які здійснюють провадження у
оперативно-розшукових справах.

Стосовно особливостей приєднання до матеріалів кримінальної справи даних, отриманих
за результатами оперативно-розшукової діяльності, необхідно зазначити, що протокол
проведення ОРЗ додається до матеріалів кримінальної справи (чи первинних матеріалів до
порушення кримінальної справи) на підставі супровідного листа керівника органу дізнання.
У подальшому додатки до протоколу проведення оперативно-розшукового заходу, відповідно
до вимог кримінально-процесуального законодавства, можуть бути визнані речовими
доказами.

У контексті розгляду зазначеної проблеми складно погодитися з думкою
С. М. Щербаковського, який зазначає, що при використанні результатів оперативно-
розшукової діяльності для формування доказів при розслідуванні незаконного обігу наркотиків,
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оперативно-розшукова інформація жодним чином не може бути визнана доказовою, оскільки
відбувається способами, не передбаченими кримінально-процесуальним законом. На його
думку, результати оперативно-розшукової діяльності можуть бути основою для формування
(створення) доказів шляхом проведення слідчих або судових дій [4, с. 9].

З такою думкою складно погодитися. Необхідно враховувати те, що не у всіх випадках
можна провести слідчі дії, за результатами проведення яких можна отримати таку саму
інформацію, яка була отримана раніше під час проведення оперативно-розшукових заходів.
Так, не можна задокументувати розмову чи спілкування по телефону, яке відбулося раніше.
І тому отримана інформація (наприклад, зняття інформації з каналів зв’язку під час проведення
оперативно-розшукових заходів з дотриманням законодавчо встановлених вимог) може бути
використана у процесі досудового слідства як докази. У даному випадку, за результатами
проведення оперативно-розшукових заходів необхідно скласти протокол, в якому будуть
відображені підстави та хід проведення оперативно-розшукового заходу, а також його
результати. Для використання у доказовому процесі слідчому необхідно надати зазначений
протокол про здійснення оперативно-розшукового заходу, відповідні додатки (у даному
випадку носії інформації із записами телефонних розмов).

Необхідно враховувати, що для використання у доказовому процесі у кримінальному
судочинстві повинні бути надані оригінали носіїв інформації, що дозволить у подальшому
провести відповідне експертне дослідження (судово-акустичну експертизу) з метою
визначення змісту та ідентифікації голосу учасників розмови, а також технічних засобів, які
використовувалися при проведенні оперативно-розшукового заходу, відсутності електронного
монтажу тощо. У такому випадку додатком до протоколу може бути копія дозволу суду про
здійснення оперативно-розшукового заходу щодо зняття інформації з каналів зв’язку.

На нашу думку, можливість використання у доказовому процесі як докази результатів
проведення оперативно-розшукових заходів є лише у разі використання відповідних технічних
засобів, які дозволяють зафіксувати певну інформацію (відеозапис, фотографія, звукозапис
тощо), яка стосується обставин вчинення злочинів. На думку Щербаковського С. М., умовами
допустимості використання результатів оперативно-розшукової діяльності для формування
доказів є такі властивості оперативно-розшукової інформації: 1) відображення обставин і
фактів, що входять до предмета доказування (ст. 64 КПК України); 2) отримання інформації
відповідно до порядку проведення оперативно-розшукових заходів; 3) представлення за
допомогою процесуальних засобів отримання доказів; 4) можливість перевірки і оцінки під
час розслідування злочинів; 5) використання як основи для створення (отримання, формування
судових доказів згідно з кримінально-процесуальним законодавством, що регламентує
збирання доказів) [4, с. 9].

Стосовно змісту протоколу, в якому відображено зміст проведення певного оперативно-
розшукового заходу, необхідно відзначити, що він повинний містити назву проведеного
оперативно-розшукового заходу; дату; місце складання; дані щодо особи, яка складала
протокол проведення конкретного оперативно-розшукового заходу; підстави для проведення
оперативно-розшукових заходів; посилання на положення законів України „Про оперативно-
розшукову діяльність”, „Про державну податкову службу в Україні”, „Про Службу безпеки
України”, „Про міліцію” тощо; дані щодо технічних засобів, що використовувалися під час
проведення оперативно-розшукових заходів; дані щодо результатів проведення оперативно-
розшукових заходів; інформацію щодо додатків – носіїв інформації, на яких відображено
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певні події (розмова, відеозапис тощо); підпис особи, яка склала протокол проведення
оперативно-розшукового заходу.

Необхідно враховувати, що протокол з відповідними додатками, складений за результатами
проведення оперативно-розшукових заходів, може бути використаний на стадії порушення
кримінальної справи, в т. ч. як підстава для порушення кримінальної справи, а також як
самостійний доказ безпосередньо у ході досудового слідства, для організації та планування
окремих слідчих дій чи в цілому процесу досудового слідства.

У розпорядження слідчих підрозділів податкової міліції протокол проведення оперативно-
розшукового заходу надсилається із супровідним листом, у якому зазначається про встановлені
обставини вчинення злочинних діянь і необхідність розглянути питання про порушення
кримінальної справи. Протокол проведення оперативно-розшукових заходів (з відповідними
додатками) буде додатком до супровідного листа. Зміст супровідного листа буде фактично
повідомленням органу дізнання про злочин, тобто приводом для порушення кримінальної
справи.

Діяльність оперативних підрозділів правоохоронних органів характеризується також іншими
особливостями щодо використання інформації (даних) у кримінальному судочинстві, що
отримані за результатами проведення оперативно-розшукової діяльності та які потребують
окремих наукових досліджень.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ
МІЛІЦІЇ

У науковій статті на підставі аналізу роботи підрозділів податкової міліції розглянуто
деякі особливості інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової
діяльності з метою розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із ухиленням від сплати
податків.

In the manuscript of scientific article, on the basis of analysis of activity of subsections of tax
militia the features of reference ensuring reveal and investigation tax crime.

Ключові слова: підрозділи податкової міліції, інформаційно-аналітична діяльність,
інформаційне забезпечення, інформаційно-аналітична робота, спеціальні автоматизовані
банки даних.

В умовах гострої конкуренції національних економік країн світу та транснаціональних
корпорацій першочергового значення для України набуває досягнення нею такого рівня доходів
до державного бюджету, який би міг у сучасних умовах забезпечити позитивну динаміку
економічних та демократичних перетворень у країні, стати підґрунтям для зміцнення
національної безпеки держави, економічна складова якої значною мірою залежить від
правосвідомості платників податків, повноти та вчасності добровільної сплати ними податків
до дохідної частини бюджету.

Суттєву роль у досягненні цієї мети відіграє система органів державної податкової служби
України, в тому числі підрозділи податкової міліції, на які згідно із ст. 19 Закону України „Про
державну податкову службу” покладено завдання запобігання злочинам та іншим
правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у
справах про адміністративні правопорушення, розшуку платників, які ухиляються від сплати
податків, інших платежів, запобігання корупції в органах державної податкової служби та
виявлення її фактів; забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової
служби, захист їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків [2].

Зважаючи на те, що у економічній, фінансовій, податковій та інших сферах суспільного
життя набули поширення та використання новітні інформаційні технології, які
використовуються не тільки сумлінними платниками податків – фізичними особами,
суб’єктами господарської діяльності, а і злочинцями з метою незаконного приховування доходів
від оподаткування, легалізації незаконно отриманих грошових коштів, як на території України
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так і за її межами. Значення цих процесів вимагає створення з боку держави системи
моніторингу загроз економічній безпеці, у тому числі і з боку кримінальних угруповань, а
також пошуку шляхів для попередження та протидії податковій злочинності. Ефективність цієї
діяльності в сучасних умовах неможлива без належного інформаційного та довідкового
забезпечення оперативно-розшукової діяльності податкової міліції, створення, удосконалення
та застосування нею спеціальних баз і банків даних оперативно-розшукового призначення.

Боротьба з протиправною господарською діяльністю та ухиленням від сплати податків
актуальна для будь-якої розвиненої держави та міждержавних інституцій і організацій. Ці
питання перебувають у центрі уваги таких міжнародних організацій, як ООН, Рада Європи,
Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Група з розробки фінансових заходів боротьби
з відмиванням грошей (FATF) та інших. Так, за даними Інтернет-ресурсу ТСН, „міністри
економіки та фінансів 27 країн Євросоюзу 8 червня 2010 року, досягли політичної домовленості
про створення Eurofisc – загальної податкової поліції ЄС, яка буде представляти собою мережу,
створену національними податковими службами та буде покликана до боротьби з
транскордонним шахрайством з податком на додану вартість. У рамках Eurofisc також буде
передбачено дію механізмів багатостороннього швидкого оповіщення та обміну даними з
нових видів шахрайства з ПДВ. Зокрема, йдеться про так звані „карусельні” схеми, коли товари
продаються кількома операторами в різних країнах-членах без сплати ПДВ податковій владі.
За словами представника Ради ЄС, шахрайство з ПДВ щорічно завдає багатомільярдної шкоди
національним бюджетам країн ЄС” [12].

Разом з тим наукове дослідження проблем інформаційно-аналітичного забезпечення
оперативно-розшукової діяльності підрозділів податкової міліції та її особливостей є важливим
і актуальним також з наступних причин: по-перше, у новому періоді якісного розвитку держави
назріла потреба удосконалити чинне законодавство, відповідно до вимог Конституції України,
з метою встановлення відповідного порядку здійснення правоохоронними органами взагалі
і підрозділів податкової міліції зокрема, інформаційного забезпечення кримінально-
процесуальної та оперативно-розшукової діяльності з використанням спеціальних
автоматизованих банків даних, у тому складі банків даних оперативно-розшукового
призначення; по-друге, за умови зростання інтелектуальних знань злочинців необхідна
підготовка нових, більш висококваліфікованих кадрів для правоохоронних органів, які зможуть
ефективно протидіяти економічній та податкові злочинності, використовуючи в своїй
повсякденній службовій діяльності сучасні інформаційні технології; по-третє, результати
наукового дослідження, яке проводилося на факультеті підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації податкової міліції Національного університету державної податкової
служби України шляхом анкетування оперативних працівників практичних підрозділів свідчать
про те, що сучасний стан інформаційного забезпечення оперативно-розшукової та
кримінально-процесуальної діяльності податкової міліції значною мірою не задовольняє
керівний та оперативний склад підрозділів, які здійснюють боротьбу із злочинами, пов’язаними
з ухиленням від сплати податків.

Метою даної статті є дослідження стану, аналіз значення інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності підрозділів податкової міліції в процесі боротьби зі злочинами у сфері
оподаткування та її особливості.

Вагомий внесок у дослідження інформаційного забезпечення органів ДПС України
зробили наступні дослідники та практики-податківці: М. Я. Азаров, В. І. Антипов,
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О. М. Бандурка, В. Т. Білоус, А. І. Брезвін, В. Д. Басай, З. С. Варналій, О. М. Костенко,
В. О. Мандибура, П. В. Мельник, О. В. Солдатенков, А. А. Папаїка, В. А. Предборський,
І. Н. Парина, В. Л. Регульський, Л. Л. Тарангул, І. Р. Шинкаренка, Ф. А. Ярошенко та інші.

Питанням інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності податкової міліції
присвячені окремі публікації, монографії, матеріали науково-практичних конференцій,
семінарів, круглих столів та ін. Автор виконав велику роботу по вивченню та аналізу наукових
робіт як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Окремі аспекти інформаційно-аналітичного
забезпечення податкової міліції у галузево-предметному аспекті висвітлювали наступні вчені-
юристи та практики України: М. І. Бажанов, В. П. Бахін, Е. О. Дідоренко, І. П. Козаченко,
В. К. Лисиченко, В. В. Лисенко, В. Т. Маляренко, М. І. Мельник, В. Я. Мацюк, Р. А. Калюжний,
Д. Я. Семир’янов, Б. Г. Розовський, П. В. Цимбал, В. Р. Жвалюк, В. К. Шкарупа та інші
дослідники.

Аналіз практичної діяльності підрозділів податкової міліції свідчить про те, що на сьогодні
продовжують існувати проблеми, пов’язані з необхідністю запроваджувати та використовувати
сучасні інформаційні технології для виявлення та розкриття податкових злочинів. Потребує
удосконалення як законодавче та нормативне забезпечення цього напряму діяльності, так і
організація інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності, а
також матеріально-технічне забезпечення підрозділів податкової міліції електронно-
обчислювальними засобами та ефективними програмними продуктами для здійснення
довідкової та аналітичної роботи. Необхідна також відповідна підготовка та перепідготовка
кадрів для вирішення цих завдань.

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється з метою отримання інформації, її
накопичення, обробки, аналізу і висновків, а також вжиття відповідних заходів. Для ефективної
боротьби зі злочинністю оперативним підрозділам необхідно мати актуальну оперативну
інформацію відносно діяльності кримінальних структур, процесів, що відбуваються у
злочинному середовищі [4, с. 181]. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову
діяльність щодо застосування автоматизованих інформаційних систем, передбачені в п.17
ст. 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” [3].

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів у сфері оподаткування виступає
багатоплановою проблемою, яка вимагає постійного та систематичного розгляду у зв’язку із
стрімким розвитком науки та техніки. Інформаційне забезпечення, дійсно є передумовою
здійснення оперативно-розшукових заходів підрозділами податкової міліції, тобто застосування
зазначених оперативно-розшукових заходів, спрямованих на збирання оперативної інформації,
і виступає як інформаційне забезпечення подальшої пізнавальної діяльності оперативних
працівників.

Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції здійснюється виключно з метою
боротьби зі злочинністю, розшуком осіб, що ухиляються від слідства і суду та злочини у сфері
оподаткування, регулюється законодавчими та іншими нормативними актами, які
встановлюють порядок здійснення гласними і негласними засобами і методами оперативно-
розшукових заходів [5, с. 302].

Правоохоронна практика свідчить, що специфіка роботи оперативних підрозділів
податкової міліції пов’язана з гласним відвідуванням підприємств, організацій та установ,
проведенням бесід, під час яких отримуються пояснення, вивчаються документи, що
характеризують фінансово-господарську діяльність, можуть відвідуватися житлові та інші
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приміщення за згодою власників; використанням технічних засобів, що не потребують
спеціального дозволу, наприклад, суду, і всі ці заходи, необхідні і спрямовані на отримання
оперативної інформації.

Соціально-економічний і науково-технічний розвиток України на сучасному етапі
пов’язаний з вирішенням проблем інформатизації держави, суспільства та податкового
правопорядку.

Історія свідчить, що, починаючи з кінця 60-х років, викриття і розслідування злочинів у
різних галузях більшість авторів розглядає як процес виявлення, вилучення, накопичення,
переробки та використання інформації, тобто як інформаційний процес, який можна
інтерпретувати як систему дій із сприйняття, обробки, зберігання, передачі та використання
інформації [8, с. 36].

У концепції національної програми інформатизації України передбачено створення
інформаційно-аналітичної системи правоохоронних органів, в якій визначено, що
інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності є складовою інформатизації
правоохоронних органів, що необхідно вважати невід’ємним компонентом інформаційної
системи України.

Розкриття предметно-галузевої значимості поняття „інформаційно-аналітичне
забезпечення” потребує насамперед з’ясування категоріальної сторони слова „забезпечення”,
яке останнім часом часто вживається в законодавстві, юридичній літературі, в дисертаціях чи
інших мовних ситуаціях інколи, без відповідних пояснень.

Дослідником проведена робота з довідковими виданнями, в яких термін „забезпечення”
тлумачиться, хоча і у близьких значеннях, але з певними відмінностями. Так, у новому
тлумачному словнику української мови він розглядається у двох значеннях: надання чи
створення матеріальних засобів; гарантування чогось [6, с. 684].

У Великому тлумачному словнику термін „забезпечення” пояснюється через дієслово
„забезпечувати”, яке вживається у декількох значеннях: „створювати надійні умови для
здійснення чого-небудь”; „гарантувати щось”; „захищати, охороняти кого -, що - небудь від
небезпеки” [7, с. 280–281]. Крім того, забезпечення можна розглядати як те, чим забезпечують
кого-небудь, що-небудь (засоби).

На думку автора, термін „забезпечення” необхідно розглядати як сукупність засобів,
способів та інструментів, що застосовуються для вирішення конкретних завдань, а також
умов, що сприяють процесу їх вирішення.

Одним із завдань процесу інформаційного забезпечення підрозділів податкової міліції
ДПС України є досягнення таких стандартів, які б відповідали європейському та світовому
рівню правоохоронної діяльності у сфері боротьби з податковою злочинністю, створювали у
вітчизняному суспільстві новітню атмосферу взаєморозуміння та довіри між державою та
бізнесом, сприяли становленню партнерських взаємовідносин між податковими органами та
платниками податків.

Зазначені положення вимагають, у контексті набуття статусу асоційованого члена в
Європейському Союзі, створення оновленої стратегії міжнародного співробітництва та
взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими зарубіжними правоохоронними органами в
сфері інформаційного забезпечення.

Нормативно-правовою основою взаємодії податкової міліції з податковими та іншими
компетентними правоохоронними органами іноземних держав в інформаційній галузі є:
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1) міжнародні правові акти щодо уникнення подвійного оподаткування;
2) європейські конвенції щодо видачі правопорушників і надання правової допомоги,

учасником яких є Україна;
3) угоди між урядом Республіки Білорусь, Російської Федерації та Кабінетом Міністрів

України „Про співробітництво і обмін інформацією в області боротьби з порушеннями
податкового законодавства” від 19 жовтня 1999 року, інші міждержавні угоди;

4) порядок обміну інформацією за спеціальними запитами, затверджений наказом ДПА
України від 18 червня 1997 року, № 185 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА
України від 25 січня 1999 року № 42);

5) інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей
Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попереджені, розкритті та
розслідуванні злочинів, затверджена спільним наказом МВС, Генпрокуратури, Служби
безпеки, Держкомкордон, Держмитслужби та ДПА України від 9 січня 1997 року, № 3/1/2/5/2/2;

6) методичні рекомендації щодо порядку підготовки, передачі та виконання слідчими
податкової міліції органів державної податкової служби звернень про правову допомогу у
кримінальних справах (Акт Слідчого управління ДПА України від 29 вересня 2000 року № 13/
23/17/09-0017);

7) лист ДПА України „Про впорядкування міжнародного співробітництва податкової міліції
України з компетентними органами іноземних держав” від 22 грудня 1998 року № 15279/10/26-
0217;

8) лист ДПА України „Щодо організації міжнародного співробітництва територіальних
підрозділів податкової міліції ДПА України з питань попередження, розкриття та розслідування
злочинів у сфері оподаткування з компетентними органами іноземних держав” від 22 грудня
1998 року № 10610/7/26-5517 та інші відомчі керівні листи та роз’яснення.

Актуальні проблеми інформаційного забезпечення ДПА України та підрозділів податкової
міліції вивчаються в Національному університеті ДПС України, Департаментом розвитку та
модернізації ДПС України та були розкриті в наступних науково-практичних конференціях:
„Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (Ірпінь, 2000);
„Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (Ірпінь, 2001);
„Актуальні проблеми розвитку податкової служби України в сучасних соціально-економічних
умовах” (Ірпінь, 2001); „Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення”
(Ірпінь, 2001); „Проблеми розвитку бюджетної та податкової системи і її правове забезпечення”
(Ірпінь, 2002); „Проблеми гармонізації законодавства СНД та Європейського Союзу” (Ірпінь,
2004); „Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (Ірпінь, 2004);
„Оподаткування в новій системі економічних відносин України” (Ірпінь, 2005); „Податкова
політика України та механізм її реалізації в податковому кодексі” (Ірпінь, 2005); „Професійна
етика працівника державної податкової служби як складова етики державного службовця
України” (Ірпінь, 2006); „Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та
правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми та перспективи розвитку” (Ірпінь,
2008); „Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік”
(Ірпінь, 2009) та інші.

В умовах активного приєднання України до світового співтовариства, підготовки до набуття
статусу асоційованого члена в Європейському Союзі та подальших змін у галузі економіки
особливу увагу необхідно звернути на актуальні проблеми комплексного використання сил і
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засобів органів податкової міліції, визначення форм, методів і сучасних інформаційних
технологій, які використовуються в практичній діяльності. У контексті зазначених положень
згідно з розпорядженням проректора з питань підготовки кадрів податкової міліції-начальника
факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції
„Про впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес та підвищення
якості професійної підготовки курсантів” від 14.06.2010 р., № 17-р. було проведено
анкетування [9].

У результаті аналізу отриманої інформації були висвітлені наступні проблеми: обмежений
доступ до інформаційних ресурсів підрозділів податкової міліції; складність отримання
інформації про рух коштів по банківських рахункам; застаріла матеріально-технічна база та
комп’ютерна техніка, несвоєчасне оновлення баз і банків даних, програмного забезпечення;
відсутність чіткого плану розвитку та удосконалення автоматизованих систем для
інформаційного забезпечення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної
діяльності, наповнення своєчасною інформацією спеціальних автоматизованих банків даних
оперативно-розшукового призначення; та пропозиції: збільшити фінансування на
модернізацію та розвиток існуючих і створення нових автоматизованих інформаційних систем
оперативного призначення даних у податковій міліції; запровадити програми навчання
працівників підрозділів податкової міліції з питань впровадження та користування новими
інформаційними технологіями в інтересах інформаційно-довідкового забезпечення
оперативно-розшукової діяльності та вивчення порядку створення та застосування спеціальних
автоматизованих банків даних оперативно-розшукового призначення.

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, необхідно зазначити, що для оптимізації
інформаційно-аналітичного та довідкового забезпечення оперативно-розшукової діяльності
підрозділів податкової міліції необхідне науково-практичне дослідження структури та змісту
існуючих автоматизованих інформаційних систем та інформаційних ресурсів органів ДПС та
інших державних установ, напрацювання практичного досвіду створення нових спеціальних
автоматизованих банків даних оперативно-розшукового призначення, пошуку програмних
інструментів і створення алгоритмів накопичення, аналізу та синтезу фрагментів актуальної
інформації для інформаційного забезпечення оперативних розробок відповідно до завдань,
визначених нормами Закону України „Про Державну податкову службу в Україні” [2] та Закону
України „Про оперативно-розшукову діяльність” [3].
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КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

У статті розглянуто різні аспекти криміналістичного забезпечення виявлення
комп’ютерних злочинів.

In the article the different aspects of the criminalistics providing of revealing of computer
crimes are determined.
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події, спеціальні знання.

Закон пов’язує порушення кримінальної справи і наступне провадження щодо неї з
виявленням ознак злочину. „При вивченні методики розслідування окремих видів злочинів, –
зазначав С. П. Мітрічев, – варто звертати увагу на типові ознаки, що мають криміналістичне
значення, на особливості даного виду злочинів, що виражаються в способах їх здійснення,
характерних слідах, що залишаються на місці злочину, злочинних зв’язках, професійних і
злочинних навичках злочинця, тобто на все те, що є типовим, загальним і включається в
криміналістичну характеристику злочинів” [1, с. 787].

Актуальність розглянутого авторами питання зумовлена потребами правоохоронної
практики в науково обґрунтованих рекомендаціях щодо виявлення, розкриття, розслідування
комп’ютерних злочинів.

Різні аспекти виявлення ознак злочинів у свій час розглядалися в роботах таких учених, як
Г. А. Густов, В. Г. Танасевич, Р. С. Бєлкін та деяких інших. Безпосередньому виявленню ознак
злочину як приводу до порушення кримінальної справи присвятив своє дисертаційне
дослідження О. П. Попов, а питання взаємодії правоохоронних органів як умови забезпечення
виявлення податкових злочинів розглядалися в дисертаційних дослідженнях П. В. Цимбала і
Г. П. Цимбал. Значна увага в працях з криміналістики приділена стадії порушення кримінальної
справи в цілому. Стосовно виявлення комп’ютерних злочинів нами аналізувалися результати
досліджень таких науковців: П. Д. Біленчука, Р. С. Бєлкіна, В. Б. Вєхова, В. Д. Гавловського,
В. О. Голубєва, В. В. Крилова, О. Р. Росинської, М. В. Салтевського, В. С. Цимбалюка та ін. Увага
цих дослідників була приділена здебільшого вдосконаленню методики розслідування цих
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злочинів. Лише деякі автори характеризували ознаки комп’ютерних злочинів, загальну схему
їх виявлення та розслідування тощо [2; 3 та ін.].

Отже, метою нашого дослідження є визначення різних аспектів криміналістичного
забезпечення виявлення комп’ютерних злочинів. Для цього необхідно визначити класифікацію
ознак будь-якого злочину, способи виявлення злочинів, шляхи і спірні питання використання
напрацювань криміналістичної науки при проведенні оперативно-розшукової діяльності,
необхідність проводити попередню перевірку отриманої інформації, програму роботи з
виявлення комп’ютерних злочинів і проаналізувати специфіку огляду місця події та
використання спеціальних знань у формі попередніх досліджень документів і програмно-
технічних засобів.

Між ознаками злочину і способом його здійснення і приховування існує взаємний зв’язок:
за ознаками роблять висновок про спосіб, знання способу дозволяє максимально повно
виявити ознаки його застосування, а через спосіб і ознаки в сукупності – і подію в цілому. Як
наслідки злочину, його сліди в навколишньому середовищі, ознаки злочину можуть мати як
матеріальний, так і ідеальний характер (відображення у свідомості людини). Р.С. Бєлкін у своїх
роботах пропонує наступні класифікації ознак злочину.

1. За змістом: ознаки підготовки до злочину, його вчинення, приховування і ознаки
використання результатів злочину.

2. За місцем прояву: на місці злочину або на місці події (якщо ці місця не збігаються); в
інших місцях; у матеріалах організацій і підприємств усіх видів; у побуті і особистому житті
злочинців та їх зв’язках; містяться в даних про інші злочини або події.

3. За зв’язком з подією злочину: безпосередньо вказують на можливий злочин; ознаки
інсценувань та інших способів приховування злочину.

4. За зв’язком із предметом доказування: ті, що оцінюються як прямі докази; оцінюються
як непрямі докази (до них належать докази поведінки).

5. Щодо процесу відображення: необхідні і випадкові [1, с. 788].
Ознаки злочину можуть бути виявлені так. По-перше, їх виявляють шляхом проведення

оперативно-розшукових заходів, що передують порушенню кримінальної справи. По-друге,
їх можуть виявити громадяни, а також представники різних організацій і підприємств при
проведенні перевірочних і контрольно-ревізійних заходів тощо. По-третє, вони виявляються
безпосередньо слідчим, прокурором, органом дізнання і судом при провадженні з
кримінальних справ про інші злочини. У більшості випадків дані про ознаки злочинів входять
до складу тієї вихідної інформації, якою володіє слідчий або орган дізнання до моменту
порушення кримінальної справи і початку розслідування.

Проведене дослідження В. О. Голубєва показало, що приводами до порушення
кримінальних справ за ст. 361 КК України („Несанкціоноване втручання в роботу електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи
мереж електрозв’язку”) є повідомлення посадових осіб організацій або їх об’єднань (майже
40 %), заяви громадян (майже 35 %), безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим або
прокурором відомостей, які мають ознаки злочину (майже 20 %), повідомлення в засобах
масової інформації тощо (майже 5 %) [2, с. 111].

Велика роль у виявленні ознак злочину належить оперативно-розшуковим заходам.
Відповідно до Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” одним із завдань цієї
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діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб і груп,
відповідальність за які передбачена КК України.

У процесі оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) можна з успіхом використовувати
криміналістичну характеристику злочину, що містить всі необхідні орієнтири для здійснення
ОРД з виявлення і розкриття конкретного злочину.

На думку Р. С. Бєлкіна, запозичення теорією ОРД однієї з наукових категорій криміналістики
потрібно розглядати як прояв природних зв’язків між цими галузями наукового знання. При
цьому криміналістичну характеристику він пропонує поповнити даними, які дозволять більш
ефективно використовувати її в ОРД. Так, при характеристиці типових способів вчинення і
приховування злочинів потрібно спеціально виділити типові дії підготовчого характеру, знання
яких необхідно оперативному працівнику для успішного припинення і попередження злочинів.
При характеристиці особи злочинця необхідно навести дані про його типові зв’язки, прийоми
протидії правоохоронним органам, прийоми ухилення від слідства і суду тощо.

Поглиблюючи розгляд цього питання, Р. С. Бєлкін зазначає: „Якщо в області
криміналістичної техніки зв’язки з теорією ОРД, мають в основному чисто практичний характер
і переважно однобічну спрямованість, що полягає в прямому використанні криміналістичної
техніки в ОРД, то в області криміналістичної тактики і методики, щодо використання їх змісту,
ці зв’язки мають взаємний характер. Найбільший інтерес і практичну значимість для
криміналістичної тактики і методики являють ті розділи теорії ОРД, які в спеціальній літературі
об’єднуються терміном „оперативно-розшукова тактика” [1, с. 793–794].

Незважаючи на те що існування самостійної галузі знань – теорії ОРД – зараз практично
не заперечується, окремі її положення деякими вченими включаються в зміст криміналістики
(В. Ю. Шепітько, М. П. Шаламов та ін.), зокрема, щодо методів проведення ОРД [4; 1, с. 794].

Стосовно цього Н. А. Якубович зазначає: „Слідчий, що провадить розслідування, не може
застосовувати оперативно-розшукових заходів... і не вправі давати вказівку про порядок
проведення оперативно-розшукових дій. Тактичний характер набуває використання не самих
оперативно-розшукових заходів, а лише даних, отриманих таким шляхом, якщо орган дізнання
застосував спеціальні засоби при виконанні за завданням слідчого пошукових дій. Відповідно
до цього предметом вивчення криміналістичної тактики є раціональне і ефективне поєднання
оперативно-розшукових і слідчих дій, тобто організація взаємодії слідчого і працівників міліції
при розслідуванні і попередженні злочинів” [1, с.795].

Погоджуємось із позицією Р. С. Бєлкіна, Н. А. Якубовича, що питання прийомів і засобів
проведення оперативно-розшукових заходів належить до оперативно-розшукової тактики.

Питання специфіки проведення ОРД у глобальних комп’ютерних мережах, характеристики
слідів комп’ютерних злочинів, інших складових їх криміналістичної характеристики
розглядались у попередніх дослідженнях авторів [5 та ін.].

На думку О. П. Попова, приводом до порушення кримінальної справи потрібно вважати
такий інформаційний сигнал, що надійшов у компетентний орган, що, з одного боку, містить
відомості про ознаки злочину, а з іншого – являє собою юридичний факт, що вимагає від
відповідного органу вчинення певних, передбаченим законом дій [6].

На думку Р. С. Бєлкіна, в загальній формі точніше було б говорити про виявлення ознак
можливого злочину, оскільки ті самі ознаки можуть бути властивими як злочинному, так і
незлочинному діянню [1, с. 787]. Існує також кримінально-правовий підхід до ознак злочину,
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який полягає у визначенні якісних характеристик події, за якими вона розпізнається як суспільно
небезпечна і протиправна та які належать до ознак складу злочину [6].

Оскільки дані злочини в більшості випадків мають неочевидний характер, то майже завжди
виникає необхідність проводити попередню перевірку отриманих повідомлень [3; 6; 7].

Як уже зазначалося, безпосереднє виявлення ознак злочину слідчим або прокурором
можливе при розслідуванні кримінальних справ про інші злочини. Цікавою в цьому аспекті є
концепція А. К. Гаврілова щодо етапів процесу досудового розслідування. Останнім етапом
він називає закінчення розслідування, коли слідчий вживає заходів до можливого виявлення
нових злочинів, а також завершує повне розслідування [1, с. 784].

Як свідчить практика, оптимальна програма роботи з виявлення комп’ютерних злочинів
включає в себе наступні заходи: 1) огляд місця події з обов’язковим оглядом електронно-
обчислювальних машин (далі –ЕОМ), сервера мережі ЕОМ, машинних носіїв інформації і
комп’ютерної інформації; 2) опитування персоналу потерпілої організації (особливо фахівців,
що мають відношення до комп’ютерної техніки); 3) попереднє вивчення і дослідження
документів та предметів (програмно-технічних засобів); 4) надання доручень фахівцям про
проведення в необхідних випадках документальних перевірок і лабораторних досліджень;
5) якщо є підозра щодо конкретного суб’єкта, то в деяких випадках можливе отримання
пояснення у нього, а також в інших осіб [3; 7, с. 43].

Специфіка виявлення несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ зумовлена
застосуванням спеціальних технічних засобів, програмно-технологічних прийомів огляду і
фіксації інформації, використанням спеціальних інженерних рішень, обов’язковим залученням
фахівця оперативно-технічного підрозділу, тісною взаємодією з операторами зв’язку і
провайдерами [3].

З позиції криміналістики потрібно детально розглянути особливості огляду місця події і
використання спеціальних знань у формі попередніх досліджень документів і програмно-
технічних засобів.

Огляд місця події дозволяє встановити ряд важливих обставин: природу досліджуваної
події, чи містить вона ознаки складу злочину; де вчинено злочин, хто брав у ньому участь; які
технічні засоби, програми і документи використовувалися для доступу до предмета посягання
і вчинення незаконних дій з ним; де необхідно шукати появу шкідливих наслідків, їх сліди
тощо [7, с. 51]. Деякі аспекти тактики проведення цієї слідчої дії вже висвітлювалися у
дослідженнях науковців [2; 3; 8].

Огляд місця події вимагає ретельної підготовки і вирішення ряду організаційних і технічних
питань:

1. Забезпечення участі фахівців. Їх знання потрібні для оперативного аналізу інформації і
кваліфікованого її вилучення із засобів комп’ютерної техніки. Профіль потрібного фахівця
визначається залежно від завдань огляду з урахуванням первинних даних про характер злочину.

2. Залучення понятих, що розуміються на комп’ютерній техніці хоча б на рівні користувача.
3. Підготовка обладнання, що буде використано для огляду, перевезення і зберігання

вилученої інформації. Основні труднощі при проведенні огляду по даній категорії злочинів
полягають у тому, що інформаційні сліди можуть бути виявлені і вилучені тільки при
використанні спеціального апаратного і програмного забезпечення. До того ж застосування
таких засобів не врегульовано в кримінально-процесуальному законі.
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З метою отримання доброякісних доказів слідчий комплект апаратного і програмного
забезпечення повинний бути надійним, універсальним та з добре налаштованою платформою,
що складається з достатньої кількості компонентів, що дозволяють підключатися до
різноманітних зовнішніх пристроїв.

У слідчій практиці прийоми пошуку, аналізу і вилучення комп’ютерної інформації при
проведенні огляду місця події групуються залежно від етапів його проведення, таких як:
підготовчий, робочий та завершальний [9].

На підготовчому етапі важливими є наступні дії.
1. У керівника підрозділу, особи, відповідальної за експлуатацію комп’ютерної техніки,

або іншого співробітника організації необхідно взяти пояснення, з’ясувати обставини щодо
наявності засобів охоронної сигналізації і забезпечення безпеки комп’ютерної інформації,
спеціальних засобів у комп’ютері для знищення інформації, пароля для доступу до інформації,
мережі комп’ютерів тощо.

2. Вилучити і вивчити документацію, пов’язану із забезпеченням безпеки комп’ютерної
інформації в цій організації. Вилучити протоколи і резервні копії вінчестера (якщо такі є).

3. Ознайомити фахівця із зазначеними документами, виробити з ним план проведення
огляду.

На робочому етапі передбачається наступне:
1. Швидкими діями запобігти знищенню інформації на ЕОМ.
2. Виключити можливість особам, що беруть участь в огляді, контактувати з устаткуванням,

користуватися мобільними телефонами і іншими засобами зв’язку, виставити охорону, а
будь-яке включення або відключення програм проводити тільки під наглядом фахівця, оскільки
цими діями можуть бути внесені зміни у функціонування комп’ютерних програм і зміст
інформаційних слідів.

3. Виявити традиційні сліди.
4. При огляді окремого комп’ютера необхідно зафіксувати його розташування і

розташування периферійного обладнання, їх опис і робочі параметри, тип і особливості
з’єднання між собою всіх пристроїв.

5. Провести аналіз даних про важливі файли і каталоги, аналіз журналів реєстрації, аналіз
мережевого трафіка, аналіз повідомлень, аналіз процесів, сервісів і портів, виявлення
несанкціонованих пристроїв, інвентаризацію кінцевих пристроїв, контроль модемів, аналіз
зовнішніх джерел про поведінку системи.

Під час огляду комп’ютерної інформації і її вилучення необхідно виділити наступні
моменти:

1. Перед тим як проводити огляд, потрібно скопіювати всю інформацію, що перебуває у
відповідних журналах і каталогах, на жорстких дискаx, дискетах тощо.

2. Усі маніпуляції з засобами комп’ютерної техніки повинні строго фіксуватися в протоколі.
Необхідно відзначати кожну дію, тому що під час перегляду журналів системи або оцінок
часу файлів зафіксовані дані дозволять пізніше ідентифікувати системні зміни, що були
викликані діями слідчого.

Для уникнення можливих негативних наслідків вироблено певні правила дій на
завершальній стадії огляду: вилучення, упакування, опечатування підконтрольних об’єктів і,
за необхідності, транспортування до місця зберігання. На цьому етапі оформляється протокол
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огляду, до якого додаються плани і схеми приміщення, що оглядається, і розташування
комп’ютерного обладнання.

Усіх необхідних рекомендацій з огляду, вилучення, транспортування комп’ютерної техніки
і носіїв комп’ютерної інформації, складання протоколу огляду потрібно дотримуватися для
того, щоб вилучена інформація була достовірною, зберегти її доказове значення, щоб у суду
не виникло сумнівів щодо недбалості проведених слідчих дій.

Останнім часом у практичних працівників все частіше стало виникати питання про
необхідність у транскордонних слідчих діях, наприклад огляду, обшуку і вилученні інформації
на території країни, де перебувають комп’ютерні мережі і потрібна комп’ютерна
інформація [3]. Для подібних дій необхідним є спеціальний пpaвовий режим, регламентований
міжнародними актами, і відповідні доповнення в національне законодавство.

Важлива роль відводиться попередньому дослідженню документів і програмно-технічних
засобів (машинних носіїв інформації, програм для ЕОМ, баз даних, окремих файлів, спеціальних
технічних засобів і ін.) [7, с. 43]. Проблема полягає в тому, що згідно з нормами чинного КПК
України до порушення кримінальної справи не допускається дослідження матеріальних
об’єктів за допомогою спеціальних знань, а також проведення судових експертиз. З погляду
змісту, використаних методів дослідження та завдань ці дослідження відрізняються від
відповідних експертиз лише статусом особи, що проводила дослідження, та формою
підсумкового документа, в якому викладаються результати дослідження і який не є джерелом
доказів.

Проте зазначена форма використання спеціальних знань дозволяє виявляти ознаки
комп’ютерного злочину, одержувати дані про механізм, умови, обставини вчинення злочину
та іншої необхідної інформації [1, с. 791; 8]. Як показує практика, нерідко комп’ютерно-технічна
експертиза проводиться двічі – до порушення кримінальної справи в рамках попередньої
перевірки (оформлення довідкою попереднього дослідження) і під час досудового слідства.
Тому приєднуємося до пропозиції вчених передбачити можливість проведення експертиз на
стадії порушення кримінальної справи.

Вважаємо, що в умовах інформатизації суспільства доцільно звернути увагу на дослідження
інших криміналістичних аспектів виявлення комп’ютерних злочинів, зокрема таких як: розробка
форм і шляхів поєднання слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, прогностичних
можливостей слідчих дій, способів використання новітніх комп’ютерних технологій при
провадженні у кримінальних справах тощо.
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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

© Мельник П. В., 2010



260                                                                                                             Право

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 стихійним виступом натовпу проти будь-якого соціального порядку
взагалі. Таке суспільство внутрішньо мало структуровано, а суб’єкти його соціальної взаємодії
слабо самоорганізовані для того, 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 контексті цих міркувань 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 розділити
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 справді 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.
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Нові умови господарювання вимагають і нових, більш ефективних форм і методів
профілактичної роботи. Мається на увазі перехід на обов’язкове соціальне страхування від
нещасних випадків і професійних захворювань. У 1992 р. прийнято Закон України „Про охорону
праці” [3]. Цей закон визначив пріоритетні напрями реалізації конституційного права громадян
на охорону їх життя і здоров’я в 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 із 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 з
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 цьому 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.
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Тобто професійне життя сповнене факторами передбачених і непередбачених ризиків,
багато з яких мають тенденцію до криміналізації, особливо в умовах певної криміналізації
економіки взагалі [8, с. 135–142 ].

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
і 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, яка 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 напрям.

Для того щоб хоч якось виправити ситуацію, в 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). Потрібно 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, 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 забезпечить
постійне поліпшення 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.
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Роботодавець повинний створювати належні безпечні умови праці, сприяти усвідомленню
кожним працівником, що дотримання вимог охорони праці є запорукою не тільки збереження
здоров’я, а й вирішення економічних і 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 немає 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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КОНЦЕПЦІЯ „ОПТИМАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ”
Проаналізовано основні завдання міліції відповідно до чинного законодавства України.

Визначено принципи, якими повинний керуватися співробітник міліції при виконанні своїх
професійних обов’язків. Запропоновано перелік навичок, які необхідно прищеплювати
працівникам міліції в процесі їх підготовки.

Basic tasks a militia are analysed in accordance with the current legislation of Ukraine.
Principles which the employee of militia must follow at implementation of the professional
duties are certain. The list of skills which must be inoculated the workers of militia in the process
of their preparation is offered.

Ключові слова: поліція (міліція), завдання, принципи, навички, напрями діяльності,
боротьба зі злочинністю, моральність.

Працівник міліції повинний бути співчутливим, ввічливим і поблажливим, діяти
неупереджено, поважати права, свободи, законні інтереси людини і громадянина. Він повинний
діяти професійно, спокійно та стримано, уникати насильства і використовувати силу тільки
тоді, коли по-іншому не можна виконати свій професійний обов’язок. Сучасній міліції
необхідно докласти значних зусиль, щоб побороти негативне ставлення суспільства до її
діяльності. Необхідно відповідно реагувати на справедливу критику, виявляти готовність до
змін і своєю діяльністю надавати соціальну та правову допомогу не тільки громадянам, а й
усім людям, яким вона необхідна.

Особливості діяльності міліції вивчають різні юридичні науки, проте саме „поліцейська
(міліцейська) деонтологія” займається розробкою моделей належної поведінки співробітників
міліції зокрема та діяльності міліції взагалі.

Метою наукової статті є висвітлення концепції „оптимальної” міліції.
Для реалізації поставленої мети були сформовані наступні завдання:
1) проаналізувати основні завдання міліції відповідно до чинного законодавства України;
2) визначити принципи, якими повинний керуватися співробітник міліції при виконанні

своїх професійних обов’язків;
3) запропонувати перелік навичок, що повинні прищеплюватися працівникам міліції в

процесі їх підготовки.
У процесі формулювання концепції „оптимальної” міліції були використані наукові,

періодичні та інтернет-джерела, а також роботи таких вчених, як Дж. Вілсон, Дж. Гловер,
Л. Джонстон, Г. Келлінг та інших.

© Гіда Є. О., 2010
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Незалежність міліції є одним з основних принципів вільного суспільства. Нормативно-
правові акти не повинні суперечити, а навпаки закріплювати, сприяти реалізації та охороняти
інтереси громадян, що, в свою чергу, забезпечить належну рівновагу у суспільстві. Відповідно
до ст. 2 Закону України „Про міліцію”, основними завданнями є: забезпечення особистої
безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням
та їх припинення; охорона та забезпечення громадського порядку; виявлення та розкриття
злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності
від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь
у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції
державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них
законом обов’язків [1].

Якщо проаналізувати дані завдання, то побачимо, що останнє з них спрямовано саме на
надання соціальних послуг населенню, що є новітньою місією міліції (поліції). Однак необхідно
зазначити, що в сучасному українському суспільстві співробітник міліції асоціюється з
частиною апарату примусу держави, а ніяк не з обслуговуючим персоналом. Для зміни цієї
ситуації колишня головна мета міліції – боротьба зі злочинністю, повинна відійти на другий
план, поступаючись співпраці міліції з суспільством і наданням йому певних послуг.

У кінці ХХ століття основи „моральної негативної реакції” суспільства, що нарощувала
свої темпи через підвищення рівня злочинності у Нью-Йорку, зумовили виникнення теорії
„Розбитих шибок” Дж. Вілсона та Г. Келлінга [2]. Громадська охорона отримала нове виключне
завдання – „соціальне миротворство”, що полягало у боротьбі з антисоціальною поведінкою
та її суб’єктами. Нульова терпимість як непоганий девіз кампанії була заснована на тому, що
не можна побороти злочинність однією організацією і використовуючи один метод.
Лейбористський уряд Блера вдався до більш радикальних дій, що підштовхували поліцію у
напрямі до взаємодії із суспільством. „The Crime and Disorder Act” відмінив виняткову роль
поліції у боротьбі зі злочинністю та надав повноваження місцевим органам влади у сфері
боротьби зі злочинністю та безладом. Нові угоди для взаємних перевірок, стратегій та цілей
були доповнені розширенням можливостей поліції обмінюватись інформацією зі своїми
партнерами. Із запровадженням нових стратегій та створенням команд малолітніх
правопорушників (Youth Offending Team), поліція Британії стала центральною системою, з
широкою мережею різних організацій – громадських, приватних і добровільних [3].

Виявлення відмінності між „боротьбою зі злочинністю” та „новітньою” місією поліції
(міліції) є необхідною і з морального погляду. На думку Дж. Бресвейта, група людей, що
бореться зі злочинністю у суспільстві, насправді не може бути „частиною
суспільства”[4, с. 184]. Роль борця зі злочинністю, більше ніж незалежна роль, передбачає
наявність „ворога”, а не роль „громадської служби” [5] або „соціального миротворства” [6].
Більше того, Дж. Гловер заперечував моральність війни в двадцятому столітті, адже моральна
автентичність важлива для морального вибору [7]. Поліцейські сили, що розглядають свою
місію як боротьбу з певними прошарками у суспільстві, швидше за все, зосередяться на
кінцевому результаті, тобто на перемозі, а не на значенні битви. Таким поліцейським силам
буде важче перейти від репресивного до морального соціального контролю [4, с. 184]. Отже,
ключем до зменшення рівня злочинності є співробітництво міліції та громадських організацій.

При виконанні своїх професійних обов’язків будь-який співробітник міліції повинний
керуватися такими принципами:
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– діяти чесно, раціонально та ефективно;
– співпрацювати з суспільством та різними громадськими організаціями;
– використовувати форми та методи, що забезпечать найкращий результат;
– враховувати в своїй діяльності пріоритети місцевих громад і партнерів та діяти шляхом,

який є прийнятним для них;
– ставитись до всіх справедливо, незважаючи на їх расу, колір шкіри, політичні, релігійні та

інші переконання, стать, етнічне та соціальне походження, майновий стан, місце проживання,
за мовними або іншими ознаками.

Специфічними напрямами діяльності міліції є:
1) можливість використання сили, щоб запобігти чи припинити правопорушення;
2) міліція може бути ефективною у впровадженні місцевих програм по зменшенню рівня

злочинності, але малоймовірно, що вона сама зможе впроваджувати довгострокові програми
без ґрунтовної співпраці з суспільством у сферах економіки, політики, культури та ін. Більше
того, дуже важливо в етичному плані, що виконання поліцейської (міліцейської) місії тягне за
собою приховані майже непомітні наслідки (наприклад, можуть зачіпати честь і гідність особи);

3) діяльність міліції не зводиться лише до боротьби зі злочинністю.
Наш аналіз безпосередньої діяльності міліції в Україні, а також потреб громадськості в

охороні та захисті, свідчать, що сучасний підхід повинний будуватися саме на деонтологічних
засадах, оскільки неналежна (з погляду різних соціальних норм) поведінка співробітників міліції
в Україні підтверджена значною кількістю соціологічних досліджень, „викриваючих” статей,
ставленням суспільства до представників цього органу [8, 9, 10].

На нашу думку, основні напрями діяльності міліції у майбутньому передбачають те, що її
діяльність повинна бути заснована на світових тенденціях щодо „управління”, а не на
„підкоренні бажанням уряду”. Підрозділи міліції повинні співпрацювати з громадськістю,
при цьому в своїй діяльності поєднувати моральність та об’єктивність громадської поліції
(міліції) з динамікою „соціального ринку” та громадським забезпеченням. До основних завдань
підрозділів буде віднесено такі: охорона прав та свобод людини і громадянина, прийом
телефонних дзвінків та фіксація правопорушень, кримінальна розвідка, боротьба зі
злочинністю, та співпраця з громадськими патрулями для „раціонального контролю” за
правопорядком.

Боротьба зі злочинністю – це прерогатива міліції. Поліцейські сили – це неприбуткова, але
професіональна машина, чия справа – це боротьба зі злочинністю або „застосування діючого
закону” [11, с. 11]. Охорона суспільства оцінюється лише з позицій раціонального застосування
закону. Підрозділи міліції (поліції) проводять систематичну і цілеспрямовану перевірку
територій з низьким станом криміногенної обстановки, проводять обшуки, перевіряють
автомобілі, затримують підозрілих осіб. Використовуються високі технології для
спостереження, розвідувальні системи, патрулювання. Робота зводиться до виявлення і
знищення злочинності. Великі ресурси, „борці зі злочинністю” спрямовують на спостереження
і виявлення злочинців. Однак це можна зробити лише маючи належну професійну підготовку
та співпрацюючи з населенням.

При забезпеченні стабільності у суспільстві, міліції відводиться головна роль у визначенні
методів роботи в цьому напрямі. Працівник міліції повинний сприйматися як „соціальний
примиритель” в уніформі, основним завданням якого є вирішення проблем і ведення
переговорів. Розвідувальні системи та передові технології важливі, але лише як засоби виявлення
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проблем і забезпечення інформацією, що буде використана при вирішенні проблеми через
багатошарові підходи.

Як уже зазначалося, міліція в Україні перебуває в перехідному стані. Необхідність її змін
зумовлена рядом криз, корупційних скандалів; політичними, конституційними, соціальними
та технологічними змінами; процесами глобалізації. Зміна суспільства потребує створення
нових приватних структур, що будуть надавати приватні послуги в правоохоронній сфері
(приватна охорона, приватний пошук, приватна детективна діяльність тощо) [12]. Однак не
доцільно хвилюватися щодо конкуренції з боку приватних служб. Працівники міліції все одно
повинні контролювати підготовку та допомагати у практичній діяльності приватним,
громадським службам або добровільним об’єднаннями, що залучаються до виконання певних
загальних функцій, а саме патрулювання та контролю за порядком. Більше того, конституційна
реформа передбачає поступовий перехід до підвищення ролі місцевих органів управління,
що призведе до того, що місцева міліція (поліція) буде підпорядкована їм. У процесі діяльності
будуть використовуватися всі „важелі нового управління” – громадські обговорення проблем,
бюджетні ініціативи, інформування про залучення місцевих органів управління до реалізації
нових ініціатив громадськості.

„Оптимальна міліція”, що враховує у своїй діяльності суспільні та приватні інтереси,
охороняє їх, користується все більшим попитом з боку населення. Оскільки сьогодні ми
говоримо про багатофункціональний підхід при характеристиці підрозділів міліції,
професіональна основа передбачає висунення нових вимог для кандидатів на службу в міліцію,
а для співробітників – стандартів їх професійних умінь і навичок. Громадська міліція є більш
гнучкою і відкритою. Вона більш лояльна та готова до змін, краще відповідає відкритому типу
організації, що буде перешкоджати корупції та заважати професіональній ізоляції її працівників
від суспільства.

Головною умовою при боротьбі зі злочинністю є раціональність дій, що дають позитивний
результат. Наприклад, розв’язання проблемних ситуацій по телефону без виїзду на місце
пригоди, суспільний і медіа підхід, що інформує працівників міліції про певні очікування з
боку громадськості щодо їх дій у конкретній ситуації, співпраця з громадянами, встановлення
камер у центрі міста та у найбільш небезпечних кримінальних районах, використання новітніх
інформаційних технологій та покращення інфраструктури. Основою діяльності підрозділів,
що борються зі злочинністю, є інформованість і навички щодо аналізу і використання
результатів. Необхідно створити „Національну модель контролю злочинності”, що буде
відповідати вимогам суспільства. Широке використання приватних, місцевих і добровільних
служб допоможуть контролювати та підтримувати правопорядок та забезпечувати режим
законності. Існує небезпека, що використання техніки, спостереження та інформаторів
зумовлює певний ризик виникнення корупції та неетичної поведінки. Проте, якби там не
було, але поліція (міліція) відіграє ключову роль у боротьбі зі злочинністю, що підтверджує
думку – соціальні фактори є значно важливішими [13, с. 143].

Саме тому співробітники міліції повинні стати „соціальними інженерами”, які є групою
спеціалістів, що використовує інформаційні технології для вирішення проблемних ситуацій
та боротьби зі злочинністю.

Діяльність міліції вимагає навичок щодо:
– швидкого аналізу проблеми, визначення оптимального шляху її вирішення;
– посередництва та проведення переговорів;
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– розслідування правопорушень.
Отже, для співробітників міліції соціальна або виховна роботи є основною. Саме соціальна

інженерія підтверджує демократичну роль міліції у розв’язанні проблем суспільства.
Усі перераховані вище напрями зумовлені нагальними потребами суспільства та мають

певні характеристики:
– управління попитом: все, що потрібно, це якісно проводити моніторинг потреб

суспільства;
– різноманітність: соціальні зміни змушують міліцію мати справу з різними прошарками

суспільства;
– розвиток: потрібний організаційний підхід, що дозволить створити гнучкий орган, що

використовує отриману інформацію для досягнення поставленої мети;
– проголошення пріоритетів і використання їх у своїй діяльності: успіх міліції прямо

пропорційно залежить від здатності бути посередником при вирішенні у суспільстві складних
проблемних питань і базування своєї діяльності на проголошених пріоритетах.

Планування діяльності поліції, визначення пріоритетних напрямів і стратегія безпечного
суспільства, які на перший погляд є суперечливими щодо суспільства [14, c. 165], будуть і
законними і обґрунтованими та вимагатимуть від міліції (поліції) бути відповідальною за
отриманий результат.

Отже, концепція „оптимальної міліції” передбачає баланс між ключовими напрямами її
діяльності, тобто виважений підхід для вирішення проблемних ситуацій, що виникають у
суспільстві. Деонтологічні норми регламентують діяльність працівників міліції з позиції
стандартів, що сформувалися у суспільстві стосовно їх належної поведінки в тих чи інших
проблемних ситуаціях. Вони підкреслюють зростаючу взаємозалежну роль міліції,
наголошуючи, що вона повинна виконувати свої обов’язки, співпрацюючи з населенням.
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ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У
ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА

МІЛІЦІЇ
Статтю присвячено питанням раціональності розподілу робочого часу у діяльності

дільничного інспектора міліції як запоруки дотримання законності.

The article is given sacred to the questions of rationality of distributing of working hours at
activity of district inspector of militia as mortgage of observance of legality.

Ключові слова: законність, діяльність дільничного інспектора міліції.

Актуальність, мета та завдання даної статті полягають у сучасній постановці проблеми та
вирішенні практичних питань. Дана проблема є складовою наукових досліджень МВС України
та Київського національного університету внутрішніх справ. Практичне значення полягає у
тому, що в процесі розгляду цього питання сформовано ряд висновків, які стосуються
законності діяльності дільничного інспектора міліції.

З моменту свого виникнення посада дільничного інспектора мала істотні особливості
порівняно з представниками інших служб і підрозділів міліції, усієї системи органів внутрішніх
справ. На відміну від співробітників будь-якого іншого підрозділу, які вирішують, як правило,
лише одне із завдань органів внутрішніх справ, дільничні інспектори працюють практично в
усіх напрямах їх діяльності. Звідси комплексність і багатофункціональність діяльності
дільничних інспекторів міліції. У цьому, на нашу думку, головна особливість такого інституту.

Зрозуміло, сказане не означає, що дільничні інспектори міліції скрізь і завжди підмінюють
співробітників інших служб і підрозділів, виконуючи їх роботу. У деяких функціях діяльності
дільничні інспектори лише сприяють вирішенню питань, що періодично виникають.
Наприклад, попереднє слідство.

Є напрями, по яких зміст і обсяг роботи дільничних інспекторів залежить від наявності
спеціалізованих служб і їх підрозділів. Так, у деяких райорганах внутрішніх справ немає
патрульно-постової служби, тому в селищах і сільській місцевості майже весь обсяг роботи з
забезпечення громадського порядку лежить на дільничних інспекторах. У деяких органах
немає штатних співробітників, які займаються питаннями дозвільної системи. Як правило, їх
обов’язки покладаються на дільничних інспекторів. Так само організовано діяльність органів
внутрішніх справ і народних дружин, інших громадських формувань і паспортно-візових
підрозділів органів внутрішніх справ по виявленню і припиненню на території порушень
паспортно-реєстраційних правил [1].

© Ліснучук В. М., 2010
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Аналіз практики показує, що основне навантаження по контролю за особами, звільненими
з місць позбавлення волі, яким призначено покарання, не пов’язане із позбавленням волі, або
покарання, призначені умовно правопорушниками, що зловживають алкоголем у побуті,
наркозалежним, знову-таки лягає на дільничних інспекторів міліції.

Водночас необхідно мати на увазі, що їх робота не зводиться до виконання обов’язків,
пов’язаних з тією чи іншою службою, тим чи іншим підрозділом органу внутрішніх справ. У
його діяльності є функції, властиві тільки чи здебільшого дільничним інспекторам. Це, зокрема,
вивчення населення й оперативної обстановки на дільниці, профілактична робота з особами,
які перебувають на спецобліку. Причому основними в його діяльності, на нашу думку, повинні
бути функції вивчення населення і профілактика злочинів. І якщо з цих позицій розглядати
сутність інституту дільничних інспекторів міліції з погляду змісту їх діяльності, то можна зробити
висновок, що вона інформаційно-профілактична.

Таким чином, через діяльність дільничних інспекторів органи внутрішніх справ повинні
мати різноманітну і комплексну інформацію про різні аспекти оперативної обстановки і
життя населення на тій чи іншій території району, міста, села. Наявність такого джерела повинне
дозволяти співробітникам інших служб і підрозділів вчасно отримувати сигнали про стан
оперативної обстановки на дільницях щодо своєї діяльності, користуватися інформацією і
безпосередньою допомогою дільничних інспекторів міліції для вирішення своїх завдань.

Разом з тим потенціал дільничних інспекторів міліції внаслідок як об’єктивних факторів,
так і причин суб’єктивного характеру використовується недостатньо. Про це, зокрема, свідчать
результати аналізу робочого часу дільничних інспекторів міліції*. Обсяг робіт і тимчасові
витрати на їх реалізацію фіксувалися ними в спеціальному класифікаторі, що включає 16
напрямів діяльності.

Аналіз зібраного матеріалу показує, що в процесі виконання своїх функціональних
обов’язків до 11,0 % від загального часу міського інспектора і до 13,5 % сільського затрачається
на організаційні заходи: наради, інструктажі, планування своєї роботи, складання різних довідок
тощо**.

Важливе місце в роботі дільничних інспекторів, як показало дослідження, займає розгляд
скарг і заяв громадян. На цей вид діяльності іде в середньому 9,5 % сукупного часу міського
і 12,0 % сільського дільничного інспектора міліції. Якщо сама процедура за часом збору
інформації зі скарг і заяв у них приблизно однакова, то діяльність по доповіді про виконані
матеріали в сільського дільничного міліції займає в 2 рази більше часу і становить 3–4 години
(від 20 до 35 % робочого часу).

Результати дослідження показують, що до 10,2 % робочого часу міський дільничний
інспектор і до 8,1 % сільський затрачають на розкриття злочинів.

Ефективність роботи дільничних інспекторів міліції в цьому напрямі була б ще вищою,
якби на місцях була налагоджена діюча система встановлення довірчих відносин із
громадянами.

Негативним фактором, що впливає на результативність діяльності дільничних інспекторів,
є систематичне їх використання при виконанні завдань, не пов’язаних із обслуговуванням

*
 Вивчалась практика виконання функціональних обов’язків дільничними інспекторами міліції на

території України.
**

 Середній робочий час протягом одного дня становив у середньому 10,8 години у міського і 12,5
години у сільського дільничного інспектора міліції.
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дільниці. За даними дослідження, 31,9 % від загального часу міського дільничного інспектора
міліції і 35,8 % сільського затрачається на ці види робіт. Причому значна частина часу протягом
тижня іде на чергування в органах внутрішніх справ (відповідно 8 у сільського і 14 годин у
міського), на роботу в оперативних групах (відповідно 7 і 11 годин); забезпечення порядку
при проведенні різних масових заходів (4 і 8 годин), виконання обов’язків дільничного
інспектора суміжної дільниці (4 і 5 годин), коли його немає.

Очевидно, що законність діяльності дільничних інспекторів багато в чому залежить від їх
професіоналізму. Концепція створення професійної служби дільничних інспекторів міліції
полягає у відповідях на питання: якими професійними якостями повинний володіти сучасний
дільничний інспектор, які реальні характеристики цих якостей у сьогоднішніх умовах, що і як
треба зробити, щоб служба дільничних інспекторів стала дійсно професійною.

Ідеальна, тобто найбільш абстрактна, модель дільничного професіонала створюється на
самому верху управлінської піраміди. Вона нормативно закріплюється відповідними наказами
МВС України і стає тим ідеалом, до досягнення якого повинні прагнути дільничні інспектори
міліції і їхні безпосередні керівники. Відповідно до діючих відомчих нормативних актів
професійний дільничний інспектор – це співробітник, що закінчив вищий чи середній
навчальний заклад МВС України чи працівник органу внутрішніх справ, який має юридичну
освіту, достатній практичний досвід роботи, високий рівень професійної і моральної культури.
Така нормативна, ідеальна, далеко не повна по охопленню ознак модель дільничного
інспектора міліції*.

Аналіз показує, що нормативна модель і модель, запропонована вченими, базуються на
єдиних принципах. У них цілком логічно обґрунтовано викладені характеристики, що необхідні
дільничним інспекторам для того, щоб ця служба могла виконувати усі функції, які на неї
покладено, і ефективно вирішувати всі завдання, які стоять перед нею.

Існуюча статистика і дані вибіркового дослідження дозволяють визначити реальний портрет
сьогоднішнього дільничного інспектора, побачити, наскільки він відповідає вимогам
нормативної моделі дільничного-професіонала.

Розглянемо у зв’язку з цим деякі об’єктивні характеристики: вищу юридичну освіту мають
тільки 20 % дільничних інспекторів, до 60 % усіх дільничних – молоді особи віком до 25 років,
що не мають достатнього життєвого досвіду і досвіду роботи зі спеціальності (менше 3 років).

Таким чином, розбіжність реальної з ідеальною нормативною моделлю дільничного
інспектора міліції, на нашу думку, має визначені негативні наслідки. Цим фактором, як правило,
на місцях пояснюють „об’єктивність” неефективної роботи служби дільничних інспекторів:
поки більшість їх не буде відповідати за своїми характеристиками нормативному еталону –
неминучі збої в діяльності дільничних інспекторів.

Вивчення конфліктних ситуацій, що виникають у дільничних інспекторів з населенням**,
показало, що значна їх кількість була викликана невмінням дільничних інспекторів будувати
відносини, спілкуватися з громадянами.

*
 Кваліфікаційна та політико-моральна характеристики моделі дільничного інспектора міліції

(проект).
**

 Ситуації вивчались на основі аналізу скарг, заяв і листів громадян, адресованих у ГУВС Київської
області.
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Закордонний досвід поліції свідчить, що навчання психології спілкування дозволяє
поліцейським не тільки знизити рівень конфліктних ситуацій з населенням на службі, але
також не допускати їх в особистому житті [2].

Інша ознака, характерна в основному для дільничних інспекторів, – територіальний принцип
їх використання. Відповідно до цього принципу вони виконують свої функції на постійно
закріпленій території (дільниці).

В органах внутрішніх справ територіальний принцип використовується і при організації
роботи деяких інших співробітників, наприклад постових міліціонерів. Але стосовно цієї посади,
як і для деяких інших, нехарактерно закріплення території за тим само постовим на увесь час
його роботи на цій посаді.

Територіальний принцип, властивий, на нашу думку, тільки інституту дільничних
інспекторів міліції, дозволяє звернути увагу на проблему моделювання їх діяльності з
урахуванням особливостей території дільниць, що обслуговуються. Окремі її аспекти
досліджувалися і висвітлювалися в науковій літературі [3]. Разом з тим висловимо і нашу
позицію щодо цього питання з урахуванням сучасних реалій.

Вибіркове вивчення особливостей дільничними інспекторами міліції обслуговуваних
дільниць, умов роботи дільничних у різних регіонах, їх професійних характеристик показують,
що усі ці фактори сьогодні недостатньо враховуються в управлінській діяльності співробітників
цієї служби. Це, на нашу думку, одна з причин того, що ефективність роботи служби дільничних
поки що невисока. Повсюдно визнаний факт існування різних умов роботи дільничних
інспекторів у повсякденній управлінській діяльності, як правило, ігнорується.

Існуюче становище зумовлене не стільки небажанням керівників враховувати реально
існуючі особливості діяльності дільничних, скільки відсутністю відповідних методик, які
необхідно враховувати при прийнятті тих чи інших управлінських рішень. Покращанню
становища може служити, на нашу думку, розробка на базі вивчення конкретних умов і
специфіки роботи моделей діяльності дільничних інспекторів міліції.

Моделювання діяльності дільничних інспекторів міліції   складний, але цілком реальний
процес. Його значення полягає у тому, що він „заземлює”, конкретизує процес управління
цією службою, дозволяє складну багатофункціональну діяльність дільничного представити
більш простою моделлю його діяльності, зменшує ризик управлінських помилок, тому що
з’являється можливість прогнозувати наслідки прийнятих під час перебудови діяльності
дільничних інспекторів міліції рішень.

А такі завдання служби, як правильне визначення меж і розмірів дільниць і об’єктивних
засад для їх зміни, визначення ступеня завантаженості й об’єктивної оцінки діяльності
дільничних, їх транспортного і кадрового забезпечення, матеріального стимулювання тощо,
як і раніше, є основним „гальмом” у перебудові їх діяльності.

Опитування дільничних інспекторів міліції показало, що на одного інспектора у місті
навантаження населення перевищує 5 000 осіб, тоді як нормативний максимум лежить у
межах 2 500–3 000 чоловік на одного дільничного.

Аналіз моделей діяльності сільського дільничного інспектора допомагає по-новому глянути
на ряд управлінських питань, які вимагають свого вирішення. До них входять і питання освіти,
професійної, службової підготовки, режиму роботи, пов’язані з особливостями роботи
зазначених співробітників.
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Характер роботи сільських дільничних інспекторів свідчить про те, що їм потрібна значна
самостійність у вирішенні питань, що виникають, оскільки досить часто їх ділянки досить
віддалені від райцентру. Однак велика самостійність вимагає і більш високої кваліфікації,
ґрунтовної підготовки. Для сільських дільничних інспекторів особливо необхідна юридична
освіта. Вона дозволить більш кваліфіковано вирішувати поточні питання, які вимагають
юридичної підготовки. Поки що рівень підготовки сільських дільничних нижче, ніж у міських
колег.

Режим роботи цих співробітників міліції в сільській місцевості повинний відповідати
соціально-територіальним особливостям дільниць, на яких вони працюють. Дотепер не скрізь
враховується, що найбільш раціонально залучення сільських дільничних інспекторів до роботи
в зимовий час в одну зміну, а влітку – вранці і ввечері, тобто в 2 зміни. У зв’язку з різким
збільшенням навантаження влітку вкрай небажаним у цей період є відволікання дільничних
інспекторів на збори, наради, збори.

Специфіка роботи дільничних інспекторів на селі поки що не враховується при вирішенні
питань їх оснащення, забезпечення транспортом, зв’язком тощо.

За нашими даними, кількість осіб цієї категорії в середньому в 2–3 рази перевершує
аналогічний показник, характерний для моделі діяльності сільських дільничних. Тому тут одним
із основних завдань дільничних інспекторів є підвищення ефективності індивідуальної
профілактики сімейних дебоширів, зниження числа притягнутих до кримінальної
відповідальності із середовища осіб, з якими проводиться профілактика. Міську модель
діяльності дільничного значною мірою визначає його робота з попередження і припинення
адміністративних правопорушень. Такий стан вимагає більш тісної взаємодії міських
інспекторів з патрульно-постовою службою. Складність роботи на міських ділянках багато в
чому визначається також значною кількістю скарг, заяв і листів громадян, які надходять до
дільничних інспекторів міліції для вирішення.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про певні розбіжності, неоднорідність умов
роботи міських і сільських дільничних інспекторів міліції, неоднозначності їх характеристик і
оцінок їх праці. Моделі діяльності сільських дільничних інспекторів також характеризуються
істотними розбіжностями. У зв’язку з цим очевидним стає моделювання роботи дільничних
інспекторів, що повинно бути передумовою її кращої організації, служити підставою при
прийнятті ефективних управлінських рішень.

Парадоксальність сьогоднішньої ситуації полягає у тому, що, визнаючи на словах
розмаїтість умов роботи дільничних залежно від типу дільниці і регіону, де розташований
останній, на практиці постійно робляться спроби реалізувати ідею уніфікованої дільниці.

Водночас тільки за наявності визначення моделей діяльності дільничних інспекторів для
кожного міськрайоргану можливий облік реальної потреби в кадрах співробітників цієї
служби, рівня їх професійної підготовки. Тільки тоді зникне необхідність у збільшенні штатної
чисельності дільничних інспекторів, оскільки визначення моделей діяльності дільничних
інспекторів відкриє можливість диференціювати їх заробітну плату, поставити її в залежність
від складності моделі, переглянути межі і розміри дільниць, які обслуговуються.

Застосування моделювання відкриває можливість порівняння ефективності роботи
дільничних інспекторів, які працюють на дільницях і характеризуються різними соціальними
умовами. Воно дозволяє диференційовано оцінювати діяльність представників цієї служби,
дає можливість розробляти заходи стимулювання їх діяльності з урахуванням умов конкретного
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регіону, вирішувати питання кадрового забезпечення служби, більш ефективного ресурсного
забезпечення, меж і розмірів дільниць, а також оцінки діяльності.

Одним із основних завдань управління службою дільничних сьогодні є конкретизація об’єкта
управління. Це значить, що рекомендації і вказівки органів управління повинні розроблятися
і вноситися не абстрактно, а стосовно конкретних моделей діяльності дільничних інспекторів.
Аналогічно повинно зважуватися питання і про застосування передового досвіду. Ігнорування
таких обставин служить причиною того, що передовий досвід часто компрометується в регіонах
з іншими умовами роботи, тому що в даних випадках не враховується специфіка моделі
діяльності тих дільниць, якими він ефективно використовується.

Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:
1. Багатофункціональність і територіальний принцип організації роботи дільничних

інспекторів міліції є основними в назві самого їх інституту. Дільничні інспектори виконують
на дільниці функції міліції, а не якогось її підрозділу. На нашу думку, за відсутності будь-якої
основної ознаки немає інституту дільничних інспекторів міліції. Зрозуміло, не йдеться про
обов’язковість їх відображення в назві інституту. Воно змінювалося неодноразово. Але зміни
назви інституту не були зумовлені змінами його сутності. Увесь час дільничний інспектор
був і продовжує бути основним і повноважним представником міліції на визначеній території,
виконуючи при цьому обов’язки в усіх напрямках діяльності органів внутрішніх справ.

2. Можна говорити про специфічність правового статусу дільничних інспекторів міліції.
Адже в ньому, як і правовому статусі начальника міськрайоргану внутрішніх справ,
безпосередньо відображається принцип подвійного підпорядкування органів внутрішніх
справ.

3. До особливостей забезпечення законності у діяльності інституту дільничних інспекторів
необхідно віднести універсальний характер цієї посади. На відміну від інших співробітників
органів внутрішніх справ, що є фахівцями вузького профілю, дільничні інспектори – універсали.
Універсальність знань, умінь і навичок, якими повинний володіти дільничний інспектор,
зумовлені багатофункціональністю його діяльності.

4. Дільничний інспектор – це та посадова особа органів внутрішніх справ (міліції), що
перебуває найближче до населення. Ця особливість його положення полягає не тільки у
характері роботи, колі завдань, які він виконує, але і пояснюється тим, що він є взірцем
законності на дільниці. Значну частину робочого часу він повинний проводити на своїй
території серед його населення. У зв’язку з цим жителі дільниці зазвичай звертаються за
допомогою саме до нього, причому це досить широке коло питань.

5. Дільничні інспектори – досить багаточисельна служба в органах внутрішніх справ (міліції).
У сполученні з багатофункціональністю діяльності його численність пояснює особливе
положення дільничних інспекторів у даній системі. Вони виконують досить значний обсяг
роботи, широке коло завдань порівняно з іншим підрозділом органів внутрішніх справ (міліції).

Отже, від законності, ефективності та якості діяльності служби дільничних інспекторів
значною мірою залежать успіхи органів внутрішніх справ (міліції) в охороні суспільного
порядку і боротьбі з правопорушеннями.
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У статті акцентовано увагу на необхідності активізації профілактики податкових
злочинів шляхом визначення причин і умов їх скоєння.
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В усі часи профілактика злочинів була актуальною проблемою. Цьому питанню треба
приділяти більше уваги, адже якщо злочин попередити, не потрібно буде його розслідувати,
розкривати та карати правопорушників. Але перед вжиттям певних заходів з профілактики
злочинів і правопорушень, необхідно з’ясувати причини, умови та обставини цих
антисоціальних явищ. Проблематика встановлення причин, а також інших аспектів вчинення
злочинів є самостійною й досить важливою [17, с. 48].

Серед науковців, які в різні часи досліджували питання ефективної профілактики
злочинності, потрібно згадати Г. А. Аванесова, В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, А. Ф. Зелінського,
Н. І. Клименко, О. М. Литвака, В. К. Лисиченка, Г. А. Матусовського, Г. М. Міньковського,
І. Я. Фрідмана, П. В. Цимбала, А. С. Шляпочникова та інших.

Боротьба зі злочинністю має свої особливості, що виникають у зв’язку із специфікою
такого явища, як злочин. Отже, з’ясування виникнення цього факту можливе лише тоді, коли
наука вивчить усі аспекти та взаємозв’язок з іншими явищами злочинності.

Злочин – це прояв властивостей особи, пов’язаних із розладом або деформацією потреб,
інтересів ціннісних орієнтацій в її поведінці та особливостях суспільної позиції. У процесі
взаємодії з особливостями оточення, в якому функціонує особа, конкретної життєвої ситуації,
ці обставини визначають мотиви і мотивацію злочинної поведінки, вибір і реалізацію її цілей
та способів [11].

Ефективна боротьба та профілактика правопорушень у сфері оподаткування неможлива
без встановлення та виявлення причин і умов їх скоєння.

Підтримуємо думку Міньковського Г. М., що злочинність не може існувати взагалі не
маючи визначених, певних причин, потрібно основи попередження злочинності розробляти
на базі загальнокримінологічної теорії причин та умов виникнення злочинів. Цю позицію, у
свій час, також підтримував радянський учений Шляпочніков О. С. [15; 19].

© Фрідман-Козаченко М. М., 2010
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Злочин як явище соціальне та історичне виникло на певній стадії розвитку суспільства, з
появою приватної власності та розмежуванням суспільства за майновим станом на класи.
Було б неправильно ігнорувати думку, що кожна людина – продукт певного соціального
впливу, зв’язків і відносин, які залишають після себе різний відбиток на характері особи й
особистості в цілому.

Карпець І. І. висловлював думку про те, що злочинність пов’язана з багатьма соціальними
аспектами суспільного життя, але потрібно знайти обставини, які мають вплив на неї. Не
завжди можна та потрібно шукати цей зв’язок, або залежність за формулою: таке-то явище –
причина, або таке-то явище – умова. Вплив різних соціальних факторів на злочинність набагато
складніший. Одні і ті само явища можуть у певних умовах мати позитивний характер дій, в
інших – негативний [7, с. 39–40].

Як зазначав В. Н. Кудрявцев, „саме взаємозв’язок конкретної ситуації та властивостей
людини є джерелом будь-якої вольової дії, отже, правопорушення також” [10, с. 39].

На думку Міньковського Г. М., як уже зазначалося, процес формування людської
особистості, формування моралі, світогляду, психології людини – процес індивідуальний.
Унаслідок конкретних обставин (умов життя, виховання, оточення, а також індивідуальних
особливостей) особа може виявитися більш схильною до антисуспільних впливів. Багато
залежить, зокрема, від інтенсивності та тривалості таких впливів, від своєчасності виявлення
процесу, який розпочався [15].

Л. Лафарг стверджував, що злочини та правопорушення не являють собою довільні,
непояснені дії, що спричинені вільною волею тих, хто їх робить. Причини цих дій можна
знайти в тих умовах, серед яких перебувають особи, які їх здійснюють. Кожна умова в певному
аспекті є причиною, а кожна причина у відповідному випадку є умовою [14, с. 360].

М. Д. Шаргородський зазначав, що причинами злочинності, в широкому розумінні, є ті
обставини, без яких вона не виникла б та не змогла б існувати. Але не всі ці обставини відіграють
однакову роль. Одні створюють реальну можливість злочинних мотивів, а інші перетворюють
цю можливість у дійсність. Тому перші потрібно розглядати як умови, а другі – як причини [20].

Певні вчені при вивченні особи злочинця пропонують звернути увагу на генетику, науку
про закони спадковості. Науковцями, які дотримувалися такої думки були В. А. Шабалін,
Ю. А. Дємідов. Вони вважали, що якщо схильність до злочину закладена в людині та передається
за допомогою генів, то не має сенсу карати злочинців, їх потрібно лікувати [17, с. 49].

Не можна оминути й той факт, що, якщо брати до уваги, наприклад, структуру злочинності
в декількох державах і порівнювати її, то наявні будуть характерні відмінності. Кожна держава
має свої національні особливості, звичаї, традиції, релігію та побут. Ці фактори накладають
відбиток на характер і структуру злочинності [7, с. 48–49].

Проте не можна радикально ставити питання про ліквідацію злочинності в цілому, не
вивчивши всі її прояви, тенденції розвитку та причини скоєння правопорушень. Проблематика
профілактики злочинів у сфері оподаткування полягає в тому, що, на жаль, у свідомості
громадян України не сформувалася ментальність сплачувати податки до бюджету країни.

П. М. Годме пише, що „платник податків важить, чи виправдає вигода, яку він одержить,
уникнути податку й ті неприємності, які це спричинить, якщо обман розкриється” [4, с. 407].

За змістом обставини, що сприяють здійсненню податкового злочину, одні автори зазвичай
ділять на обставини економічного, організаційно-управлінського, соціального, соціально-
психологічного, правового й іншого характеру. Інші автори виділяють найбільш важливі сфери
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життєдіяльності суспільства (духовно-моральну, політичну, економічну й соціальну) та
відзначають, що ці сфери соціального життя тісно взаємозалежні й не існують в ізольованому
один від одного виді [1].

Окремі закордонні дослідники стверджують, що елементами, які визначають мотивацію й
можливість здійснення економічного злочину, є:

– тиск зовнішніх обставин;
– можливість зробити правопорушення і якийсь час приховувати його та здатність

виправдати цю дію.
Види тиску, що можуть змусити людину піти на шахрайство, ці ж науковці розподіляють

на групи: фінансовий тиск, тиск пороків і пагубних пристрастей, тиск, пов’язаний з роботою
й інші види тиску зовнішніх обставин [6, с. 36].

Що ж стосується причин і умов ухилення від сплати податків, то вони різні за своєю
мотивацією. Причини вчинення злочинів у сфері оподаткування згруповані у такі групи:
економічні (розбалансованість банківської системи; відсутність ефективного механізму
ціноутворення); нормативно-правові (численні зміни в законодавстві; численні зміни в системі
та структурі звітності, що ускладнює процедуру сплати та контролю за сплатою податків);
соціально-психологічні (втрата історичних традицій, моральних та етичних цінностей); та
організаційні (незадовільна організація бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах,
установах, організаціях; некомпетентність посадових осіб; незадовільний стан організації
перевірок господарської діяльності) [5].

Попередження злочинів і правопорушень у сфері оподаткування є комплексом
організаційних, оперативно-розшукових і кримінально-процесуальних заходів на стадії
формування умислу і підготовки злочинів з метою їх недопущення [18, с. 358].

Існує величезна проблема відсутності у потенційних злочинців страху перед кримінальною
відповідальністю через незадовільну роботу правоохоронних органів. Особи, які здійснюють
податкові правопорушення, вважають, що держава встановлює податки винятково у своїх
інтересах і за дуже великими ставками. І ця проблема була, є і буде. Який би податковий тягар
держава б не встановила, підприємцям він буде досить великий.

В. І. Одеса зазначав: „Підприємцям з рубля доводиться віддати у вигляді податків 85, а то й
90 копійок. У зв’язку із цим комерційні структури навчилися не платити податки, створювати
форми діяльності своїх підприємств, що не підлягають обкладанню податками або формально
припиняти виробництво” [16].

На жаль, така ситуація заохочує відступ більшості підприємців у нелегальну „тіньову”
сферу діяльності та зумовлює подальші негативні явища: перекваліфікацію бухгалтерської
звітності й документообігу підприємств із інструмента аналізу господарської діяльності у
фікцію, що подається податковим органам і неможливість широко застосовувати безготівкові
розрахунки між підприємствами, що призвело до широкого застосування в господарській
діяльності практики розрахунків „чорним налом” і, криміналізації економічних відносин тощо.

Суттєвим криміногенним чинником є й неефективність податкової політики, спрямована,
насамперед, на здійснення фіскальних, а не стимулюючих функцій [18, с. 298]. Значно
впливають на поширеність податкових злочинів обставини правового характеру.
Найважливішим з них є недосконалість податкового законодавства. Запізнення із прийняттям
законів, несвоєчасне усунення суперечностей у чинному законодавстві, декларативність
проголошуваних норм, а також громіздкість законодавства в сукупності із причинами
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об’єктивної й суб’єктивної користі створюють „додаткові” умови для здійснення податкових
злочинів [16, с. 185].

В Україні створено правове поле для діяльності держави та її органів з запобігання та
профілактики злочинів та інших правопорушень. Основою правової системи з питань
правового регулювання запобіжної діяльності є Конституція України. Наступну ланку у цій
системі займають Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України,
Кримінально-виконавчий кодекс України, Кодекс України про адміністративні
правопорушення. Далі йдуть закони України, зокрема „Про державну податкову службу
України”, „Про міліцію”, „Про Службу безпеки України”, „Про боротьбу з корупцією” тощо
та підзаконні нормативно-правові акти, такі як: постанова Кабінету Міністрів України „Про
затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки” від
20.12.2006 р. № 1767, Указ Президента України „Про систему заходів щодо усунення причин
та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” від 09.02.2004 року № 175/2004 тощо, але
опрацьовування вітчизняної законодавчої та відомчої нормативної бази, що регламентує
діяльність правоохоронних органів щодо запобігання та профілактики злочинності вказує на
те, що цим проблемам ще не приділяється необхідної уваги, до того ж серйозного
вдосконалення потребує й механізм реалізації законодавчих норм.

На недосконалість і нестабільність податкового законодавства як причини вчинення
злочинів вказують такі вчені, як В. І. Антипов, П. В. Цимбал, І. І. Кучеров, Р. В. Касютіна [2; 8;
13; 18]. На сьогодні нормативно-правова база з питань оподаткування включає в себе велику
кількість законів, указів, постанов, інструкцій та роз’яснень (часто таких, що суперечать один
одному), унаслідок чого ускладнюється перспектива подвійного тлумачення.

Попри те, що окремі аспекти проблеми колізій у податковому законодавстві привертали
увагу фахівців як у рамках юридичних, так і економічних наук, дотепер в Україні бракує
комплексних досліджень з цієї проблематики. Усе це зумовлює необхідність у
загальнотеоретичному аналізі широкого кола питань щодо змісту, видів, шляхів виявлення та
подолання правових колізій у податковому законодавстві України [9, с. 210].

Але все ж таки, незважаючи на велику кількість проблем у галузі профілактики злочинів у
сфері оподаткування спостерігаються позитивні зрушення щодо кількісних та якісних
показників порівняно з відповідним періодом 2009 року. Так, за даними державної статистичної
звітності за інформацією слідчого управління податкової міліції Державної податкової
адміністрації України, у роботі податкового слідства у поточному році спостерігається
тенденція зростання щодо кількості прийнятих до провадження кримінальних справ, і, зокрема,
про злочини за статтею 212 Кримінального кодексу України.

Зокрема, за ст. 212 Кримінального кодексу України закінчено на 54 справи більше, і це при
тому що сума завданих збитків, за якої настає кримінальна відповідальність за ч. 3 с.212
Кримінального кодексу України, зросла більше ніж у 100 разів за час існування слідства
податкової міліції і податкової міліції загалом.

Затримано 146 осіб, з яких заарештовано 76, що є найбільшим піврічним показником за
останні 9 років і є вкладом слідчих підрозділів у профілактику податкової злочинності та
адекватною відповіддю ділкам тіньової економіки, які останнім часом помітно активізували
свою діяльність.

За 6 місяців 2010 року судами розглянуто 344 кримінальні справи. Із загальної кількості
засуджених до реального позбавлення волі засуджено 20 осіб.
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У закінчених справах за 6 місяців 2010 року відшкодовано 131,5 млн грн (на 28,05 млн грн
більше аналогічного періоду минулого року) та накладено слідчими арешт на майно з метою
відшкодування збитків на 592,9 млн грн, що на 304,51 млн грн більше за січень-червень минулого
року.

 Закрито лише 1 кримінальну справу проти 8 за аналогічний період минулого року. При
цьому направлено до суду для звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним
відшкодуванням завданих державі збитків (ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України) 44
кримінальні справи [21].

Отже, існують різні причини та умови злочинної діяльності особи – соціальні, біологічні,
психологічні, ідеологічні, економічні, політичні тощо. У зв’язку з цим необхідно завжди
пам’ятати, що правильне і точне встановлення причин правопорушення – це невід’ємна
умова їх профілактики. Аналіз статистичних та інших матеріалів, які характеризують стан
боротьби з приховуванням прибутків від оподаткування, свідчить про те, що, незважаючи на
чималі зусилля податкових органів і вжитих заходів, у цій сфері виявляють недоліки, але, згідно
з статистичними даними тенденція збільшення порушених кримінальних справ за статтею 212
Кримінального кодексу України дає можливість сподіватися, що завдяки відповідним
державним органам ментальність, звичаї та традиції, відсутність стабільного нормативно-
правового законодавства, високий рівень корумпованості державних службовців, недосконала
податкова політика та соціально-економічна криза не будуть причинами податкових злочинів
уже у найближчий час.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ,
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, У

КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
У науковій статті висвітлено роль національного банківського регулятора щодо

вдосконалення вітчизняного законодавства України в частині попередження, виявлення
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

In the scientific article the lighted up role of national bank regulator, in relation to perfection
of domestic legislation of Ukraine, in part of warning, exposure and counteraction legalization
(to washing) of profits, got a criminal way.

Ключові слова: легалізація, майно, фінансова операція, угода (правочин).

Інтеграція України в європейські та світові економічні структури вимагає зміцнення її
економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату, виконання міжнародних угод
щодо економічного співробітництва та боротьби з економічними злочинами. Виконання
зазначених умов неможливе без зменшення частки „тіньового” сектора економіки,
характерною рисою якого є отримання надприбутків шляхом скоєння кримінально караних
дій. Не останню роль у протидії легалізації „тіньових” доходів відіграє Національний банк
України.

Вивченню проблеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
присвятили свої наукові праці такі науковці: Білоус В. Т., Попович В. М., Волобуєв А. Ф.,
Дудоров О. О., Салтевський М. В., Лисенко В. В., Молчанова Т. В., Усатий Г. О., Некрасов В. А.,
Азаров М. Я., Гуржій О. Л. та інші. Проте для ефективного вирішення цієї проблеми необхідно
детально та всебічно проаналізувати роль банківської системи України та її національного
регулятора з метою попередження її використання у злочинних цілях.

Метою статті є аналіз окремих аспектів механізму правового регулювання з протидії
використанню фінансово-кредитної системи України з метою легалізації „брудних” грошей
та роль Національного банку України у вказаних процесах.

Розрахунки рівня „тіньового” сектора в Україні із застосуванням різних методичних підходів
свідчать, що він все ще залишається високим і становить більше 30 % ВВП, у ньому
застосовуються більш витончені форми та схеми проведення тіньових операцій (у щорічному
Посланні Президента України до Верховної Ради рівень „тіні” визначено в 35 відсотків). Загалом,
за будь-якими даними, обсяг тіньового сектора економіки України перевищує критичний (у
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25–30 % від ВВП) та „нормальний” рівень (10–15 %). За даними Мінекономіки, в 2004 році цей
показник становив 34 % [5].

Разом з тим у Міністерстві економіки України зазначають, що загалом, починаючи з 2004
року, рівень тіньової економіки знижувався, але з грудня минулого року почав стрімко
зростати. За офіційними даними, наприкінці січня цього року рівень тіньової економіки сягнув
31 % ВВП країни, а за результатами I кварталу 2009 року – 36 %. Разом з тим Рахункова палата
оприлюднила ще менш оптимістичну цифру – 40 % ВВП [6, с. 18].

На думку О. Барановського, певна частина наших громадян, отримуючи незаконні доходи,
різними шляхами вивозить кошти за межі України і намагається легалізувати їх через фінансові
механізми інших країн. Інколи здійснити цю процедуру набагато простіше, ніж привласнити
кошти в Україні. Отже, для України нагальною є проблема виведення з її економічного обігу
фінансових ресурсів і відмивання їх в інших країнах [7].

Одним із головних чинників протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом з використання банківських установ є нормативно-правове регулювання
відносин банків та їх клієнтів, а також контроль цих процесів з боку фінансових регуляторів.
Одним з основних нормативних документів, що регламентує заходи з попередження легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері кредитно-банківських відносин,
є Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року № 2121-III (із змінами
та доповненнями) [1], який врегульовував питання щодо: порядку розкриття банківської
таємниці (стаття 62); визначення переліку банківських операцій, їх документальне оформлення
та збереження відомостей про проведені фінансові операції (статті 47, 51); арешт, стягнення та
зупинення операцій по рахунках (стаття 59). Крім того, в Законі є Глава 11 „Запобігання та
протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, де закріплено норми
щодо: запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття
63); ідентифікації клієнтів банку (стаття 64); зберігання документів (стаття 65).

Прийняття Закону № 2121-III дозволило врегулювати питання контролю за переміщеннями
(транзакціями) грошових коштів клієнтів банків, своєчасно виявляти та реагувати на
використання фінансової системи з метою „відмивання” „брудних” грошей, а також порядок
надання необхідної інформації правоохоронним та іншим контролюючим органам України.

На нашу думку, Закон України „Про банки і банківську діяльність” в цілому відповідає
міжнародним стандартам, щодо протидії використанню фінансово-кредитної системи з метою
легалізації (відмивання) злочинних доходів. Проте в сучасних умовах, коли науково-технічні
засоби інформатизації досягли високого рівня розвитку, і за допомогою комп’ютерної техніки
та відповідного програмного забезпечення з використанням можливостей глобальної мережі
„Інтернет”, можна вчиняти банківські трансакції, як територією країни так і за кордон, не
виходячи при цьому з офісного приміщення та не залишаючи „паперового сліду”, перед
службовцями фінансово-кредитних установ та працівниками контролюючих органів, постає
не просте завдання ідентифікації особи та грошових коштів, а також відслідковування їх руху.

Проте найбільш системним нормативним актом щодо протидії використанню банківської
системи у легалізації кримінальних доходів є Закон України „Про запобігання та протидію
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” за № 249-IV від 28.11.2002 року
(далі – Закон № 249-IV) [2].

Згідно із нормами вказаного Закону № 249-IV, „легалізація (відмивання) злочинних доходів
– це вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження
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коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх
походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання
коштів або іншого майна, за умови усвідомлення особою, що вони були доходами, з метою
надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами” (ст.
1–2 Закону).

Цей Закон розкриває зміст основних понять, що відображують сутність процесу
„відмивання”, а саме: „фінансова операція – це будь-яка операція, пов’язана із здійсненням
або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб’єкта первинного фінансового
моніторингу, зокрема: внесення або зняття депозиту (внеску, вкладу); переказ грошей з рахунку
на рахунок; обмін валюти; надання послуг з випуску, купівлі або продажу цінних паперів та
інших видів фінансових активів; надання або отримання позики або кредиту; страхування
(перестрахування); надання фінансових гарантій та зобов’язань; довірче управління портфелем
цінних паперів; фінансовий лізинг; здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження)
державної та іншої грошової лотереї; надання послуг з випуску, купівлі, продажу і
обслуговування чеків, векселів, платіжних карток, грошових поштових переводів та інших
платіжних інструментів; відкриття рахунку”.

Крім того, у Законі № 249-IV розкрито зміст понять „обов’язковий” та „внутрішній”
фінансовий моніторинг, міститься перелік фінансових операцій, що підлягають обов’язковому
фінансовому моніторингу, норми Закону регулюють порядок взаємодії банківських установ
із суб’єктами державного фінансового моніторингу щодо обміну інформацією, а також заходи,
яких необхідно вживати, коли виявлено операції з легалізації майна, здобутого злочинним
шляхом.

Відповідно до статті 4 базового Закону № 249-IV, система фінансового моніторингу
складається з двох рівнів – первинного та державного.

До суб’єктів первинного фінансового моніторингу віднесено банківські установи та інші
кредитно-фінансові інститути (підприємства, організації), що надають фінансові послуги.

У свою чергу, суб’єктами державного фінансового моніторингу є: Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України, Державний комітет фінансового моніторингу Міністерство фінансів України та
Національний банк України, які відповідно до Закону виконують функції регулювання та
нагляду за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій.

Ми погоджуємось із думкою С. І. Ніколаюка, Д. Й. Никифорчука, А. Г. Семчука, що
важливим питанням, яке обговорюється останнім часом у нашій країні, в зв’язку із
застосуванням кримінально-правових заходів попередження легалізації (відмивання) доходів,
є можливість і межі доступу державних органів до відомостей, що складають банківську і
комерційну таємницю. У Закон України „Про банки і банківську діяльність” були внесені
зміни, що обмежували одержання необхідних відомостей про контрагентів (відправників та
одержувачів коштів) правоохоронними органами, зокрема на їх запит, з банку. Це сприяло
зниженню ефективності боротьби зі злочинами в сфері економічної діяльності в цілому і
кредитно-фінансовій системі зокрема. Як наслідок, численні факти зловживань, у тому числі
й у найбільших українських банках, у результаті яких була завдана шкода вкладникам, що так
і не одержала належної правової оцінки з боку держави. На жаль, в Україні не вирішено
протистояння державних і корпоративних інтересів із питань регламентації комерційної й
банківської таємниці. Абсолютизація комерційної й банківської таємниці, що сприяла
становленню підприємництва, становить загрозу економічній та національній безпеці.
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Небезпека використання закритості кредитних та інших комерційних організацій з метою
легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом, визнана світовим
співтовариством і багатьма розвиненими країнами [10, с. 45].

Водночас Ю. Голик, аналізуючи проблеми боротьби з „відмиванням брудних грошей”,
зазначає, що ефективно протидіяти легалізації злочинних доходів, можна лише за допомогою
комплексу законодавчих мір впливу (фінансових, податкових, банківських), не перебільшуючи
при цьому реальних можливостей кримінально-правового інструментарію, а кримінально-
правові норми (статей 209, 209№ КК України) повинні відігравати роль останнього аргументу
держави в пошуку оптимального рішення між забороною та дозволом, між покаранням та
заохоченням [9, с. 107].

Тієї ж позиції дотримуються й інші вчені, які вважають, що наявність кримінально-правової
норми не означає, що вирішені всі проблеми щодо попередження і припинення такої діяльності.
Міжнародний досвід свідчить, що для цього необхідна система законодавчих заходів щодо
забезпечення державного контролю за операціями юридичних і фізичних осіб із коштами та
іншим майном, а також обмеження діяльності інститутів банківської та комерційної
таємниці [10, с. 79, 11, с. 43].

Аналіз підзаконних актів свідчить, що вагомий внесок у розбудову правового регулювання
протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів із використанням можливостей інститутів
кредитно-фінансової системи країни зробив Національний банк України. У період 2000–2006 рр.
НБУ прийняв ряд постанов з питань врегулювання відносин між суб’єктами первинного та
державного фінансового моніторингу та розробив комплекс заходів щодо попередження
використання фінансової системи з метою „відмивання” „брудного” майна. Крім того, НБУ
постійно проводить моніторинг національного законодавства на предмет його вдосконалення
з урахуванням передового міжнародного досвіду.

Так, 28 серпня 2001 року була прийнята спільна постанова Кабінету Міністрів України та
Національного банку України „Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з „відмиванням” грошей” (із зауваженнями щодо тлумачення рекомендацій)
№ 1124 [3]. Дана постанова була прийнята з метою приведення норм національного права
відповідно до встановлених міжнародних стандартів, та запровадження єдиної програми з
попередження легалізації „брудних” коштів за допомогою кредитно-фінансових установ
України, а також виявлення (ідентифікації), накладення арешту та конфіскації доходів, що були
одержані внаслідок скоєння предикатного злочину.

Також, 14 травня 2003року Національний банк України затвердив Постанову № 189
„Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”, а постановою від 4 червня
2003року № 233 затверджено Склад реквізитів та структуру файлів інформаційного обміну
між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу
та банками (філіями).

17.03.2004 р. НБУ прийняв Постанову № 108 „Про порядок накладення Національним
банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України „Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”. Крім того, НБУ в
міру необхідності розробляє та вдосконалює методичні рекомендації по протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Необхідно звернути увагу на прийняту Постанову Кабінету Міністрів України та
Національного банку України від 21.10.2009 р. № 1119 „Про затвердження плану заходів на
2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму”, де передбачено цілий ряд заходів щодо внесення
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відповідних змін до чинного законодавства, проведення протягом року ряду організаційно-
управлінських заходів. У цілому, положення даної постанови матимуть позитивний вплив на
нормативно-правове регулювання даної сфери та важливе попереджувальне значення.

М. Я. Азаров, С. Г. Гуржій, О. Л. Копиленко, Я. В. Янушевич та інші, звертаючи увагу на
недоліки чинного законодавства, пишуть, що основою розбудови цілісної системи державної
протидії „відмиванню” коштів злочинного походження повинно бути збереження ринкових
принципів функціонування фінансової системи країни, недопущення надмірної
„зарегульованості” фінансової сфери в цілому, одночасно із запровадженням прогресивних,
апробованих світовою практикою форм фінансового контролю за „відмиванням” коштів та
застосуванням ефективних заходів щодо „детінізації” національної економіки [8, с. 9].
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СТАДІЇ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти створення юридичної особи,

розвинуто та уточнено раніше висунуту автором концепцію стадій створення юридичної
особи та зміст кожної із них. Запропоновано зміни та доповнення до ст. 87 ЦК України та
подальшу дискусію щодо зазначених проблем.

The article examines the theoretical and practical aspects of establishing a legal entity,
developed and refined by the author previously proposed the concept of stages of establishing a
legal entity, as well as the contents of each of them. Proposed amendments to Art. 87 Civil Code
of Ukraine. We propose a debate on the issues.

Ключові слова: юридична особа, створення, стадії, реєстрація.

Питання про створення юридичної особи має теоретичне та прикладне значення хоча б
тому, що воно відображає організаційно-правову форму та вид юридичної особи і навіть
сферу її діяльності. Воно, на нашу думку, не досить добре врегульоване в чинному
законодавстві. Зокрема, в ч. 1 ст. 87 ЦК України визначено, що учасники (засновники)
юридичної особи розробляють установчі документи, які викладаються письмово і
підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлено інший порядок
їх затвердження. Якщо це правильно стосовно засновницького чи установчого договору, де
визначено особисті права та обов’язки кожного із засновників, то навіщо так вчиняти стосовно
статуту, особливо товариства, яке має багато засновників, і які приймаються загальними
засновницькими зборами, що обирають його голову та секретаря? Інколи це фізично
неможливо, бо засновниками можуть бути особи, які постійно проживають у інших країнах
і для яких досить складно чи навіть неможливо це зробити. Так створюються штучні перешкоди
для інвестування, які необхідно знати.

Донині цілісної концепції створення юридичної особи не висунуто*, а науковці одні і ті
самі підходи до створення юридичної особи визначають різними термінами, що призводить
до непорозумінь та ускладнень і їх розуміння. Тож актуальність обраної тематики не потребує

© Шишка Р. Б., 2010

*
 Виключенням є дещо забута концепція „кроків до підприємництва” А. Шапіро та концепція стадій

створення юридичної особи Р. Б. Шишки.
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особливого доведення. Практика давно потребує науково виваженого підходу до створення
юридичних осіб як учасників правовідносин. Одночасно цією публікацією автор намагається
привернути увагу науковців до вирішення цього завдання і ще раз запропонувати практиці
деталізовані напрацювання у даному напрямі.

Висхідна чи опорна позиція полягає у тому, що при створенні юридичної особи засновники
стикаються із складнощами і не мають науково виважених та практично придатних
рекомендацій. Законодавець у Законі України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців” [1] приділяє лише увагу реєстрації цих учасників правовідносин
і залишає поза увагою ті дії, які повинний здійснити засновник до подання документів на
реєстрацію та після здійснення такої реєстрації. У законах про окремі види юридичних осіб,
господарські товариства, об’єднання громадян, товариства власників житла в
багатоквартирному будинку та інші законодавець намагається упорядкувати дії засновників
таких юридичних осіб.

Проте такі дії мають як загальні, так і спеціальні риси, зумовлені видом та організаційно-
правовою формою юридичної особи. У будь-якому випадку вони мають юридичну силу, у
якому кожна із них є необхідною та зумовлює іншу дію та досягнення кінцевого результату –
створення юридичної особи. Неповнота регулювання в праві знижує не тільки регулятивну
функцію права, але й виховну.

У науковій та особливо в навчальній літературі увага здебільшого приділяється способам
створення юридичних осіб і при їх розкритті намагаються через зміст встановити особливості
того чи іншого способу, зокрема розпорядчого, дозвільного, нормативно-явочного,
договірного та навіть змішаного. Це обов’язково призводить до збігу та повторювання окремих
дій засновників правового та не правового спрямування. Цей стереотип, по суті, підміняє та
змішує правові категорії і є досить незручним для практиків, які не мають програми дій при
створенні юридичної особи.

Відповідно до ст. 80 ЦК України, юридичні особи створюються в порядку, встановленому
законодавством. Слово „порядок” на семантичному рівні тлумачиться так: 1) гармонічний,
очікуваний та передбачуваний стан чи розташування чогось (загальне чи побутове); 2) певним
чином урегульований стан суспільних відносин (спеціальне юридичне тлумачення) [2, с. 660].
Цей термін застосовується для розкриття тих само розпорядчого, нормативно-явочного,
дозвільного та договірного порядків створення юридичних осіб [3, с. 114–115]. Уже в тому
вбачається змішування правових категорій – одне і те саме названо способом і порядком.
Очевидно, що спосіб і порядок між собою відрізняються. Необхідно домовитися про єдине
розуміння цих категорій і їх розкриття хоча б у навчальній літературі.

Крім того, висунуто положення про життєвий цикл юридичної особи, у якому всі складові
мають свій зміст і правові наслідки. Юридична особа має свій „життєвий цикл” – від моменту
їх заснування (створення) до її припинення. Починається життєвий цикл юридичних осіб їх
створенням. Створення юридичної особи – складний процес, що охоплює матеріальні та
процесуальні дії.

Проте ряд дій засновників правового та не правового характеру вчиняються до моменту
створення юридичної особи і саме вони випадають з поля правового впливу. Внаслідок цього
на практиці появилися квазіюридичні особи – юридичні особи, які не є ні об’єднанням, ні
консорціумом, ні асоціацією, ні концерном. Особливо „грішать” цим у сфері освіти і
підміняють відповідальність за якість освіти ВНЗ, який не має для того необхідних ліцензійних
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умов, входженням у більш потужний ВНЗ. У міру реалізації МОН України стратегії на
скорочення малих ВНЗ створення таких юридичних осіб лише посилиться.

У доктрину права введені спеціальні правові конструкції кроків до підприємництва та
стадій створення юридичної особи як послідовності дій засновника. Зокрема, автором було
виділено стадії створення юридичної особи: ініціативну, організаційну, легалізаційну. Проте
вони протягом більше десяти років із моменту оприлюднення так і не були піддані критиці,
але й не мали підтримки юридичної громадськості України і майже невідомі правникам інших
країн. З огляду на зазначене вважаємо за доцільне донести напрацювання у тому напрямі і
запропонувати можливий напрям вдосконалення законодавства. Власне це і становить мету
даної роботи.

Виділення ініціативної, організаційної та легалізаційної стадій створення юридичної особи
засновано на розвитку за принципом step by step чи послідовних дій засновників юридичної
особи, що забезпечують її створення та подальше успішне функціонування. Кожна із цих
стадій має свій зміст і має обов’язкові та варіативні елементи. Перші є обов’язковими, а другі
можуть змінюватися залежно від організаційно-правової форми та виду юридичних осіб.
При цьому можуть виконуватися, наприклад, маркетингові дослідження при заснуванні
комерційних юридичних осіб, можуть проводитися або ні.

Перша стадія – ініціативна – отримала свою назву від того, що в основі створення юридичної
особи є ініціатива, яку проявляє засновник чи декілька засновників у розумових операціях,
що спрямовані на пошук найбільш оптимальних за даних умов засобів і коштів для утворення
юридичної особи та забезпечення її успішності. Вона забезпечує досягнення мети створення
юридичної особи та її становлення.

Вона охоплює ряд значимих дій: розробку обґрунтування (для юридичних осіб публічного
права) чи бізнес-плану (для юридичних осіб приватного права); проведення маркетингових
досліджень, вироблення стратегії конкурентної боротьби, кадрової політики тощо, пошук
можливих компаньйонів і спеціалістів для юридичної особи.

На цій стадії проводяться консультації щодо спеціалізації, основних положень
засновницьких документів, гарантій у них для засновників (інвесторів) тощо. Якщо для
створення юридичної особи необхідно отримати дозвіл відповідного державного органу, то
готуються та направляються в цей орган необхідні документи (обґрунтування чи бізнес-
план) на їх отримання. Крім того, зазвичай ведуться попередні переговори щодо форм і
напрямів інвестування, формування колективу, особливо щодо переманювання фахівців, які
можуть визначати його діяльність.

На цій стадії засновник може вчиняти певні дії, які забезпечуватимуть майбутню діяльність,
дирекція новобудови – забезпечувати контроль за капітальним будівництвом і виконувати
певні функції замовника, засновник – придбавати оптом партію товару чи обладнання, яке у
подальшому буде використовувати у своїй підприємницькій діяльності.

Ініціативна стадія може проявитися в переході від тіньової діяльності, що є важливим для
легалізації тіньового бізнесу та забезпечення його – у зв’язку із прийняттям та введенням у
дію Податкового кодексу України. Останнє має особливе значення.

Ініціативна стадія характеризується тим, що на цій стадії вчиняються підготовчі дії і вони
не спричиняють правових наслідків для тих, хто їх вчинив, а лише є передумовою їх виникнення.
Винятки становить вчинення певних дій на договірній основі, зокрема укладення договору на
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проведення маркетингових досліджень, договору із рекрутинговою компанією про підбір
персоналу, договору на створення та поширення реклами тощо.

Організаційна стадія є основною і призводить до виникнення внутрішніх і появи деяких
зовнішніх, зокрема, інвестиційних правовідносин. Ці відносини у змістовному аспекті мають
свої відмінності залежно від способу створення юридичної особи та її організаційно-правової
форми, виду, форми власності тощо. Характерним для цієї стадії є те, що прийняті на даній
стадії рішення породжують у засновників суб’єктивні права та юридичні обов’язки
інвестиційного характеру.

Зокрема, для унітарних юридичних осіб достатньо волевиявлення власника як єдиного
засновника та розробки статуту приватного підприємства, а також визначення реквізитів такої
юридичної особи: назви, місцезнаходження і навіть допустимо самого себе назвати його
керівником.

Державні та комунальні підприємства засновуються на підставі постанови (рішення) чи
наказу відповідного органу. При виданні цих актів про створення юридичної особи, як правило,
одночасно призначається її керівник і з ним укладається трудовий контракт, виділяється
матеріальна база – основні та зворотні кошти чи грошові асигнування для їх придбання як
інвестиції, визначається мета та сфера діяльності, найменування та місцезнаходження.

Більш складним є створення юридичної особи комерційного права. Волевиявлення на її
створення проявляється в практичних діях: затвердженні інвестиційного плану, виділенні
коштів, проведенні організаційних заходів, підборі штату працівників, укладенні від імені
засновника договорів із забезпечення діяльності створюваної юридичної особи тощо. Саме
волевиявлення на її створення формалізується заповненням реєстраційної картки відповідної
форми (форма 2).

На цій стадії розробляються проекти засновницьких документів, для товариств укладається
засновницький договір, на підставі якого у засновників виникають інвестиційні зобов’язання
(внести обговорені внески у вигляді грошей, майна, майнових прав), формується фонд для
покриття витрат, необхідних для реєстрації, за їх рахунок оплачується вартість проведених
робіт, розробляться проектна і кошторисна документація, проводяться установчі (засновницькі)
збори. На цих зборах приймається рішення про заснування товариства та затверджуються
його засновницькі документи, обираються керівні органи і керівник. У цих документах
визначено правове становище його органів управління та правовий режим майна.

На організаційній стадії, коли це необхідно, формується обов’язкова частина статутного
фонду, наприклад 25 відсотків для товариств із обмеженою відповідальністю. У такому випадку
відкривається на ім’я одного із засновників рахунок і з банку береться довідка про його
відкриття та цільовий характер. Якщо обов’язкова частина формується в натурі, то проводиться
оцінка внесків, про що складається відповідний акт чи висновок товарознавчої експертизи.

Частина інвестицій чи вступні внески в кооперативи використовуються на витрати, які
пов’язані із підготовкою вказаних заходів, оплату оренди приміщень, оплату наданої допомоги,
зокрема юридичної, сплату необхідних платежів. Також на цьому етапі зазвичай сплачується
реєстраційний збір та отримується документ про сплату, робиться його копія (достатньо
ксерокопії).

Після того проводиться легалізація засновницьких документів, зокрема текстуальні
поправки, які були внесені при їх прийнятті загальними зборами, брошурування (скріплення)
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та нотаріальне посвідчення. Завершальний етап цієї стадії – підготовка документів до подання
для державної реєстрації.

Легалізаційна стадія є основною і полягає у реєстрації юридичної особи. На цій стадії
затверджені та нотаріально посвідчені засновницькі документи, разом із реєстраційною
карткою та додатками подаються до державної реєстрації і реєструються у встановленому
порядку. Крім того, на цьому етапі заповнюється реєстраційна картка, яка є водночас заявою
про реєстрацію юридичної особи. Одночасно заповнюється повідомлення в орган статистики
(для присвоєння статистичних кодів і взяття на статистичний облік і отримання статистичної
інформації про діяльність юридичної особи), податкову інспекцію (для присвоєння
ідентифікаційного коду платника податку та подальшого податкового моніторингу її діяльності)
та соціального страхування.

З моменту внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і
фізичних осіб-підприємців* юридична особа є створеною. Це одночасно означає можливість
отримати відкриту інформацію про юридичну особу та її життєвий цикл (діє, перебуває у
процесі реструктуризації, банкрутства, припинена), отримання Свідоцтва про державну
реєстрацію виникає її право – на дієздатність. Проте цим не обмежується легалізація
комерційних юридичних осіб.

Зміст легалізації юридичної особи уточнюється в нормативних актах, зокрема в Законі
України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”. Окремо
врегульовано реєстрацію окремих видів юридичних осіб. Так, легалізація (реєстрація)
об’єднань громадян, інших громадських формувань полягає у проведенні правової експертизи
установчих документів на їх відповідність Конституції та іншим актам законодавства України,
прийнятті рішення про легалізацію об’єднання громадян, реєстрацію іншого громадського
формування, присвоєнні йому реєстраційного номера, видачі свідоцтва та занесенні
відомостей до відповідного реєстру.

Стосовно юридичних осіб публічного права державна реєстрація не проводиться, але на
підставі закону вони вносяться до ЄДРПОУ і набувають інших легалізаційних ознак.

Юридичні особи приватного і особливо комерційного права мають ускладнену процедуру
легалізації, яка собою охоплює набуття необхідного для здійснення певних видів
підприємницької діяльності обсягу дієздатності. Йдеться про ліцензування, патентування,
сертифікацію, акредитацію, квотування. Лише за умови їх здійснення діяльність цих юридичних
осіб є легітимною.

З огляду на зазначене та для посилення регулювання порядку створення юридичної особи
було б слушно закріпити відповідні положення у загальному вигляді в ЦК України та уточнити
в Законі України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.
Зокрема, в ст. 87 ЦК України її частину першу необхідно викласти в редакції: „Для створення
юридичної особи її засновник чи засновники обґрунтовують її створення та проводять за
власний кошт усі необхідні дії та узгодження, розробляють та у встановленому законом порядку
приймають засновницькі документи, які підписуються засновником чи уповноваженим
представником засновника, якщо законом не встановлений інший порядок її створення”.

*
 Автоматизована система збирання. Накопичення, захисту, обліку та надання інформації про

юридичних осіб та фізичних осіб і підприємців, ведення якої здійснюється спеціально уповноваженим
органом з питань державної реєстрації. Таким підприємством є державне підприємство
„Інфірормаційно-ресурсний центр” (ДП „ІТЦ”).
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Крім того, цю статтю необхідно доповнити ч. 4 такого змісту: „Для реєстрації юридичної
особи її засновник/засновники чи їх представник подає до реєстраційного органу нотаріально
посвідчені копії засновницьких (установчих) документів та інші передбачені законом
документи”.

Відповідно ч. 4 повинна змінити номер і бути викладена у редакції: „Юридична особа
вважається створеною з моменту її занесення до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців та видачі засновнику чи його представнику Свідоцтва про
державну реєстрацію”.

Таким чином, наведене вище сприятиме усуненню вказаних недоречностей у чинному
законодавстві та подальшій дискусії та розвитку напрацювань у цьому напрямі.
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
МОДЕЛЕЙ МІЖНАРОДНИХ ПОДАТКОВИХ

ДОГОВОРІВ ООН ТА ОЕСР
У статті проведено порівняльно-правову характеристику моделей договорів про

уникнення подвійного оподаткування ООН та ОЕСР. Автором виділено ті положення моделі
ООН, які надають перевагу країнам-імпортерам капіталу.

In the article the comparative analysis of UN and OECD models of DTT are made. The author
distinguish the norms of UN model which prefer countries in need of importing capital. Keywords:
UN, OECD, model norms, double taxation treaty.

Ключові слова: ООН, ОЕСР, модельні норми, міжнародні податкові договори.

У світовій практиці сформувалися дві основні моделі загальних податкових угод, із
використанням яких держави розроблять власні договори про уникнення подвійного
оподаткування, в т.ч. і Україна: Типова конвенція ООН про уникнення подвійного
оподаткування у відносинах між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються 1979 р.
(далі – Типова конвенція ООН) та Типова конвенція ОЕСР про уникнення подвійного
оподаткування доходів і капіталу 1977 р.

В українській науці першим детальну порівняльну характеристику положень моделей
загальних податкових угод ООН і ОЕСР здійснив К. В. Кузнєцов. Однак, на нашу думку, вона
потребує доповнення і вдосконалення, оскільки згаданий автор, наприклад, залишає поза
увагою відмінності у підходах до визначення поняття „постійне представництво” чи до
формулювання деяких інших положень (наприклад, ст. 2, 25, 26 Типової конвенції ООН та
аналогічних статей Типової конвенції ОЕСР) [1, с. 66–71]. Значним внеском у розробку
зазначеної проблематики стала робота І. Ю. Петраша [2, с. 57–62]. Необхідно згадати і
російську дослідницю І.А. Ларютіну, яка у своїй роботі також здійснює порівняльно-правовий
аналіз положень моделей загальних податкових договорів, однак її підхід, на нашу думку,
потребує доповнення з аналогічних причин [3, с. 104–109].

Насамперед потрібно зазначити, що окремі положення Типової конвенції ОЕСР відтворені
в Типовій конвенції ООН без жодних змін, зокрема, це ст. 1 „Особи, до яких застосовується
конвенція”, ст. 3 „Загальні визначення”, ст. 6 „Доходи від нерухомого майна”, ст. 15 „Доходи
від роботи за наймом”, ст. 20 „Особи, які навчаються”, ст. 23 „Методи ліквідації подвійного
оподаткування”, ст. 24 „Недискримінація”, ст. 28 „Члени дипломатичних представництв і
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співробітники консульських установ”, ст. 30 „Набуття чинності”, ст. 31 „Припинення дії”. Це
ще раз підтверджує еволюційну спорідненість обох нормативних актів, а також вказує на
бажання держав звести до мінімуму існуючі відмінності модельних норм у межах допустимого
і доцільного [4].

Разом з тим спостерігається і ряд принципових відмінностей у підходах до вирішення
окремих питань.

Ст. 2 „Податки, на які поширюється дія” Типової конвенції ООН фактично повторює
відповідно ст. 2 Типової конвенції ОЕСР [5, p. 24], за винятком п. 4. До останнього було внесено
доповнення щодо того, що компетентні органи договірних держав повинні інформувати один
одного не про будь-які зміни в їх податковому законодавстві, а лише про істотні, тобто ті, які
можуть вплинути на процес застосування відповідного договору.

У ст. 4 „Резидент” Типової конвенції ООН дублюються відповідні положення ст. 4 Типової
конвенції ОЕСР з єдиною поправкою: до п. 1 як додатковий критерій для вирішення питання
про резидентство в тій чи іншій договірній державі включено положення щодо місця реєстрації.

При формулюванні положень ст. 5 „Постійне представництво” Типової конвенції ООН
було істотно змінено і доповнено підхід авторів Типової конвенції ОЕСР, зокрема:

1) у п. 3 розширено коло видів діяльності, які означають наявність постійного
представництва: підпункт „а” доповнено вказівкою на складальні об’єкти („сборочный объект”)
та на наглядову діяльність щодо будівельного майданчика, будівельного, монтажного чи
збірного об’єкта. Ще одна відмінність полягає в тому, що якщо в Типовій конвенції ОЕСР
такий майданчик чи об’єкт утворює постійне представництво лише у випадку тривалості
пов’язаних із ним робіт більше 12 місяців, то в Типовій конвенції ООН такий мінімальний
строк скорочено до шести місяців. Крім того, п. 3 доповнено новим підпунктом „b”, який
відсутній у тексті Типової конвенції ОЕСР;

2)  з підпунктів „а” і „b” п. 4 видалено слово „доставка”. Це означає, що використовуваний
з такою метою склад утворює постійне представництво;

3) до п. 5 включено новий п. „b”, який значно розширив сферу його застосування:
підприємство має постійне представництво на території договірної держави, якщо має запас
виробів чи товарів, з якого здійснює їх регулярні поставки від імені підприємства;

4) ст. 5 доповнена новим п. 6;
5) до п. 7, порівняно з п. 6 Типової конвенції ОЕСР, було внесено доповнення: „якщо

діяльність агента повністю чи майже повністю здійснюється від імені підприємства, а в
комерційних і фінансових відносинах між ними передбачені чи встановлені умови, відмінні
від тих, які могли б бути передбачені між незалежними підприємствами, то такий агент не
може вважатись агентом з незалежним статусом за змістом пункту”.

Ст. 7 „Прибуток підприємства” Типової конвенції ООН включає ряд положень ст. 7 Типової
конвенції ОЕСР як без змін, так і з істотними доповненнями, а також деякі нові положення, а
саме:

1) п. 1 доповнений підпунктами „b” і „c”;
2) перше речення п. 3 ст. 7 Типової конвенції ООН повністю відтворює п. 3 ст. 7 Типової

конвенції ОЕСР, але наступні за ним положення є абсолютно новими.
У ст. 8 „Морські перевезення, внутрішній водний транспорт і повітряний транспорт”

Типової конвенції ООН запропоновано два альтернативні варіанти: варіант А відтворює ст. 8
Типової конвенції ОЕСР, а варіант В містить істотні зміни порівняно з попереднім підходом,
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оскільки розглядає окремо прибуток від експлуатації повітряних суден і прибуток від
експлуатації морських суден, відповідно, в п. 1 та п. 2. Інші пункти (3, 4, 5) містять положення,
аналогічні пунктам 2, 3, 4 ст. 8 Типової конвенції ОЕСР, хоча в текст п. 5 внесені незначні
редакційні уточнення.

Ст. 9 „Асоційовані підприємства” Типової конвенції ООН, порівняно зі ст. 9 Типової
конвенції ОЕСР, доповнена новим п. 3.

Ст. 10 „Дивіденди” Типової конвенції ООН відрізняється від ст. 10 Типової конвенції ОЕСР
лише п. 2, до якого внесені істотні зміни. Так, підпункти „а” і „b” Типової конвенції ОЕСР
обмежували податок у державі джерела відповідно 5 відсотками за прямими інвестиційними
дивідендами і 15 відсотками за портфельними дивідендами, а Типова конвенція ООН залишила
можливість встановлення розмірів цих ставок під час двосторонніх перемовин. Необхідно
додати, що в останньому випадку мінімальна частка власності, необхідна для оподаткування
прямих інвестиційних дивідендів відповідно до підпункту „а” п. 2, скорочується з 25 відсотків
до 10.

Ст. 11 „Проценти” відтворює ст. 11 Типової конвенції ОЕСР, за винятком пунктів 2 і 4, до
яких внесені істотні зміни. П. 2 ст. 11 сформульовано так, щоб питання стосовно визначення
процента, який міг би оподатковуватися в країні джерела таких платежів, залишалося на розгляді
сторін у процесі двосторонніх перемовин. П. 4, у свою чергу, передбачає, що якщо боргове
зобов’язання фактично пов’язане з постійним представництвом чи постійною базою або з
веденням у державі джерела доходу діяльності такого ж чи аналогічного характеру, що й
діяльність, яка здійснюється через постійне представництво, то пункти 1 і 2 ст. 11 не
застосовуються. Закріплення цього положення зумовлено визнанням обмеженої дії правила
„сили тяжіння” у Типовій конвенції ООН (зокрема, в ст. 7).

Також істотно змінена і доповнена ст. 12 „Роялті” Типової конвенції ООН порівняно зі
ст. 12 Типової конвенції ОЕСР: по-перше, істотні зміни внесені до пунктів 1 і 3; по-друге,
розроблено нові пункти 2 і 5, що призводить до відповідної зміни нумерації пунктів; по-третє,
до п. 4 внесено редакційну поправку. У п. 1 ст. 12 зникло слово „лише”. Цей пункт у редакції
Типової конвенції ОЕСР передбачає, що роялті, які виникають в одній з договірних держав і
фактичним власником яких є резидент іншої договірної держави, підлягають оподаткуванню
лише в другій зі згаданих держав. Проте у п. 2 Типової конвенції ООН, на відміну від Типової
конвенції ОЕСР, закріплено право на оподаткування роялті не лише за державою резиденства,
але і за державою джерела.

Ст. 13 „Приріст капіталу” Типової конвенції ООН складається з шести пунктів, з яких перші
три повторюють ст. 13 Типової конвенції ОЕСР, два наступні є новелами та останнього пункту,
який знову відтворює п. 4 ст. 13 згаданого документа з урахуванням деяких редакційних правок.
Нові пункти дозволяють договірній державі оподатковувати приріст від відчуження акцій
акціонерного капіталу компанії чи частки участі в товаристві, трасті чи майновому фонді,
майно яких включає в основному нерухомість, розміщену в такій державі.

Ст. 14 „Послуги незалежних підрядчиків” була видалена з тексту Типової конвенції ОЕСР,
проте збережена в Типовій конвенції ООН. Такий крок фахівцями ОЕСР був здійснений з
наступних причин: 1) між концепціями постійного представництва та постійного
місцезнаходження (fixed base), які застосовуються відповідно у ст. 7 та ст. 14, немає істотної
відмінності; 2) немає відчутної відмінності в процедурі обчислення доходу та відповідного
податку з такого доходу відповідно до ст. 7 та ст. 14; 3) застосування ст. 7 та ст. 14 та практиці
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породжувало певні проблеми, оскільки було не зрозуміло, яка діяльність підпадає під дію
першої статті, а яка – другої. Видалення ст. 14 означає, що дохід, отриманий від надання
професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру, оподатковуватиметься
відповідно до положень ст. 7 як дохід від підприємницької діяльності [5, с. 204].

У ст. 16 „Директорська винагорода і винагороди вищих посадових осіб” Типової конвенції
ООН відтворюється ст. 16 Типової конвенції ОЕСР, але додано і новий п. 2, який передбачає
поширення режиму оподаткування директорської винагороди на винагороду вищих посадових
осіб компанії-резидента договірної держави, які є резидентами іншої договірної держави.

Ст. 17 „Артисти і спортсмени” Типової конвенції ООН відрізняється від аналогічної ст. 17
Типової конвенції ОЕСР лише тим, що на заміну англійського слова „sportsman” в ній
використовується слово „sportsperson”. Воно визнано більш нейтральним у гендерному
аспекті [4, с. 212].

Ст. 18 „Пенсії та виплати щодо соціального страхування” Типової конвенції ООН
пропонується у двох варіантах. Перший з них (варіант А) дублює підхід авторів Типової конвенції
ОЕСР, проте варіант В передбачає розподіл між договірними державами, одна з яких є державою
місцезнаходження, а інша – державою джерела, права на оподаткування пенсій і інших
аналогічних виплат у випадку, коли вони здійснюються не в рамках державної програми, яка
є частиною системи соціального страхування держави, її адміністративно-територіальних
утворень чи місцевих органів влади. В останньому випадку право на оподаткування належить
лише державі джерела.

Ст. 19 „Державна служба” Типової конвенції ООН має єдину відмінність від ст. 19 Типової
конвенції ОЕСР, яка полягає в наступному: в п. 1 та п. 3 слово „винагорода” замінено на вислів
„заробітна плата, утримання і інша аналогічна винагорода”.

Ст. 21 „Інші доходи” Типової конвенції ООН відтворює ст. 21 Типової конвенції ОЕСР, а
також містить додатковий п. 3. Останній надає державі джерела право також оподатковувати
дохід резидента іншої держави, якщо він виник у такій державі та не підпадає під дію попередніх
положень.

У ст. 22 „Оподаткування капіталу” Типової конвенції ООН, на відміну від ст. 22 Типової
конвенції ОЕСР, питання щодо оподаткування капіталу у формі рухомого чи нерухомого
майна та всіх інших елементів капіталу резидента однієї з договірних сторін залишено на
розгляд сторін під час двосторонніх перемовин. Під час останніх повинно бути визначено: чи
обрати підхід ОЕСР до вирішення цього питання, чи надати право оподаткування державі
місцезнаходження капіталу.

Ст. 25 „Процедура взаємного узгодження” дублює положення ст. 25 Типової конвенції
ОЕСР, але з доповненням п. 4 новими другим і третім реченнями щодо розробки одно- та
двосторонніх процедур, умов, способів і методів реалізації процедури взаємного узгодження.

Ст. 26 „Обмін інформацією” Типової конвенції ООН повторює ст. 26 Типової конвенції
ОЕСР із внесенням трьох істотних змін до п. 1, а саме: 1) включенням фрази „зокрема, для
попередження шахрайства чи ухилення від таких податків” до першого речення; 2) включенням
фрази „тим не менше, якщо інформація з самого початку вважається закритою в державі, яка
передає її” до четвертого речення; 3) включенням нового шостого речення щодо розробки
під час консультацій відповідних умов, способів і методів, які сприятимуть підвищенню
ефективності обміну інформацією. Крім того, у ст. 26 Типової конвенції ОЕСР розширено
сферу обміну податковою інформацією за рахунок використання словосполучення у п. 1
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„стосовно податків будь-якого роду і виду, що стягуються від імені Договірних держав чи від
імені їх адміністративно-територіальних утворень чи місцевих органів влади” та заміни слова
„необхідної” на словосполучення „яка може бути корисною”. Фахівці ОЕСР також доповнили
ст. 26 новими пунктами 4 та 5, зміст яких не був відображений у Типовій конвенції ООН.

На нашу думку, аналіз викладених відмінностей у підходах Типової конвенції ООН і Типової
конвенції ОЕСР дозволяє нам виокремити ті з них, які надають переваги країнам, що
розвиваються і, відповідно, є імпортерами капіталу, перед розвиненими державами –
експортерами капіталу у сфері оподаткування.

1. Використання у ширшому розумінні поняття „постійне представництво” за рахунок
доповнення його новими видами діяльності створює у державі джерела можливість розширити
податкову базу, що, в свою чергу, сприяє збільшенню доходів відповідних бюджетів такої
держави.

2. Принцип „витягнутої руки” доповнюється правилом тяжіння, яке дозволяє обкладати
підприємство, що здійснює діяльність через постійне представництво в державі джерела,
податком на прибуток від господарської діяльності у такій державі. Такий прибуток виникає
за правочинами, що здійснюються за межами постійного представництва. Якщо в силу дії
правила тяжіння прибуток підприємства, за винятком безпосередньо віднесеного до постійного
представництва, може оподатковуватись у державі джерела, то він повинний визначатись у
порядку, аналогічному тому, що використовується для оподаткування прибутку постійного
представництва [4, с. 93].

3. Запроваджено обмеження щодо використання права постійного представництва на
вирахування витрат, понесених в інтересах підприємницької діяльності, включно з
управлінськими і загальними адміністративними витратами, або в державі, де є постійне
представництво, або в іншому місці. Такий крок надає державі перебування постійного
представництва можливість уникнути зменшення податкової бази.

4. Використання альтернативного варіанта оподаткування доходів від морських перевезень
надає таке право з певними обмеженнями державі, в якій постійно здійснюється відповідна
діяльність.

5. Збільшення частки від загальної суми дивідендів, яка може оподатковуватися в країні
джерела і виплачується нерезидентам, надає такій державі можливість збільшення суми
податкових надходжень.

6. Використання правила тяжіння водночас із принципом витягнутої руки при визначенні
винятків з загального правила щодо оподаткування процентів, що виплачуються нерезидентам,
також надає державі джерела можливість розширити податкову базу. Те само стосується
винятків зі сфери дії загальних правил оподаткування роялті.

7. Встановлено, що роялті можуть підлягати оподаткуванню не лише в державі
резидентства, але і в державі їх джерела. Крім того, саме поняття „роялті” розширене за рахунок
включення до нього платежів за використання чи надання права на використання
промислового, комерційного чи наукового обладнання.

8. Державі джерела приросту від відчуження акцій акціонерного капіталу компанії чи
частки участі в товаристві, трасті або ж майновому фонді, майно яких прямо чи опосередковано
включає в основному нерухомість, яка перебуває в одній з договірних держав, надається
право на їх оподаткування.



300                                                                                                             Право

9. Режим оподаткування директорських винагород, які виплачуються нерезидентам,
поширено і на оподаткування винагород вищих посадових осіб компаній. Це дозволяє державі
резидентства компанії отримати додаткові податкові надходження.

10. Альтернативні варіанти оподаткування пенсій та виплат щодо соціального страхування
надають державі джерела обмежене право здійснювати оподаткування таких виплат.

11. За державою джерела при оподаткуванні інших видів доходу, ніж згадані у тексті Типової
конвенції ООН, також визнається право на оподаткування такого доходу.

Також додамо, що оскільки для країн, що розвиваються, важливо забезпечити ефективність
заходів стимулювання за допомогою податків у зв’язку з оподаткуванням у державах-
експортерах капіталу, то такі держави можуть досягнути цього за рахунок запровадження
положення або про звільнення, або про залік „заощадженого податку” [4, с. 252].
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННИХ ДЖЕРЕЛ ПРАВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Статтю присвячено вивченню специфічних рис „первинних” джерел права
Європейського Союзу. Проаналізовано проблематику правомірності розподілу джерел
права ЄС на первинні та вторинні, причини та наслідки такого поділу, а також головні
особливості джерел права, які традиційно відносяться у доктрині до „первинних”.

The article is dedicated to the specific features of the „primary” sources of the European
Union law. The problems of the EU sources of law division into primary and secondary groups
are analyzed as well as the reasons and consequences of this division. Also the main features the
sources of law traditionally deemed as primary are analyzed.

Ключові слова: Європейський Союз, джерела права, „опори”, Суд ЄС, міжнародний
договір, Європейські Співтовариства, установчі договори, ратифікація, переговори,
первинне право.

Стаття присвячена особливостям групи джерел права Європейського Союзу, які у доктрині
прийнято називати „первинними”. З огляду на те, що класифікація джерел права Європейського
Союзу залишається досить дискусійним питанням, як у вітчизняній так і зарубіжній доктрині,
зазначена проблематика є актуальною. Тим більше, що окремий ґрунтовний аналіз саме
первинних джерел права, наскільки нам відомо, українськими вченими не проводився.
Необхідно підкреслити, що вибір цієї групи джерел права Європейського Союзу є
невипадковим, оскільки, по-перше, вона має цілий ряд специфічних рис, які є унікальними у
теорії та практиці міжнародного права, та, по-друге, не є однорідною, а складається із кількох
окремих підгруп, які відрізняються між собою за своїми юридичними властивостями. Також
не потрібно забувати, що саме джерела із групи первинних і стали фундаментом формування
та розвитку автономної правової системи, в яку згодом і перетворилося право Європейського
Союзу. З урахуванням того, що кожна країна, яка претендує на членство в ЄС, насамперед
повинна привести своє національне законодавство у відповідність саме із первинним правом
цього інтеграційного об’єднання, дослідження цієї групи джерел права не може не
представляти інтерес для України хоча б внаслідок євроінтеграційних намірів нашої держави.

Серед українських дослідників, які займаються вивченням окремих аспектів права
Європейського Союзу, можна назвати М. М. Гнатовського, В. Н. Денисова, А. І. Дмітрієва,
В. М. Довганя, Л. А. Луць, О. М. Москаленка, М. М. Микиєвича, В. І Муравйова,
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К. В. Смирнову, О. В. Стрєльцову. Серед російських учених необхідно виділити А. Я. Капустіна,
С. Ю. Кашкіна, Б. М. Топорніна, Л. М. Ентіна та інших.

Важливо підкреслити, що на сьогодні унікальність правової системи Європейського Союзу
та її відмінність від традиційних систем національного та міжнародного права поставила на
порядок денний значну кількість гострих питань, пов’язаних із необхідністю теоретично
осмислити правові процеси, що відбуваються на теренах Старого Світу. Одним із таких питань
стало формування визначення та проведення класифікації джерел права Європейського Союзу.
Стосовно вітчизняної науки доцільно зазначити, що в останні кілька років з боку українських
фахівців дослідженню цього питання була приділена значна увага. Було проведено три
спеціальних досліджень, які у різних варіаціях містили словосполучення „джерела права
Європейського Союзу”. Йдеться про дисертаційні дослідження О. М. Москаленка,
К. В. Смирнової та О. В. Стрєльцової. У кожній із зазначених робіт містився власний
оригінальний підхід до вказаної проблематики та власні цікаві висновки. Проте вказані
дослідники не змогли виробити єдині підходи до розуміння та класифікації джерел права ЄС.
Якщо додати до цього наявність значної кількості інших підходів, зазначених у роботах російських
та європейських авторів, то картина складається досить суперечлива. Свого часу відомий
російський дослідник Б. Н. Топорнін писав про нечіткість існуючої класифікації джерел права
ЄС [1, с. 279]. На відсутність єдиної класифікації джерел права Європейського Союзу і складність
її створення неодноразово вказувалось у спеціалізованій літературі [2, с. 177; 3, с. 43]. Але
такі спроби час від часу робилися. Не претендуючи на всебічний аналіз проблеми джерел
права, спробуємо навести та проаналізувати існуючі концепції саме з урахування тієї
проблематики, яка досліджується нами у цій статті.

Зокрема, О. В. Буторіна наводить наступну ієрархію джерел права ЄС:
1. Первинне (договірне) право – установчі договори, додані до них декларації, протоколи

та поправки до Договорів, Договори про вступ до ЄС тощо.
2. Загальні принципи права, звичаєве право.
3. Міжнародні угоди ЄС.
4. Вторинне право – регламенти, директиви, загальні та індивідуальні рішення.
5. Угоди між державами-членами ЄС та між інститутами ЄС [4, с. 51].
На думку інших дослідників, джерела права Євросоюзу поділяються в основному лише на

дві великі групи: первинні та вторинні. Із посиланням на рішення Суду ЄС ці дослідники
підкреслюють, що такий поділ „прийнятий не лише у теорії права, але й признається у практиці
правового регулювання” [5, с. 120]. Схожої думки дотримуються і відомі українські дослідники
А. І. Дмитрієв та В. І. Муравйов, які вказують, що до первинного права ЄС належать норми
міжнародних угод, які складають правову основу для функціонування усіх структур, що
формують Європейський Союз. Що ж стосується вторинного права, то, на думку вказаних
вчених, ця група являє собою більш складну підсистему, до якої відносяться норми, які
закріплюються в актах органів ЄС, міжнародних угодах між європейськими співтовариствами
і іншими суб’єктами міжнародного права, міжнародні звичаї, що сформувалися в процесі
діяльності ЄС, загальні принципи права тощо. Окремо виділяються допоміжні джерела, такі
як : рішення Суду ЄС та доктрина [6, с. 474–476]. О. М. Москаленко пише про такі джерела
права ЄС, як:

1) міжнародний договір;
2) міжнародно-правовий звичай, сформований у процесі європейської інтеграції;
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3) акти органів Європейського Союзу;
4) загальні принципи права Європейського Союзу;
5) прецедентне право Суду Європейських Співтовариств [7, с. 13].
О. В. Стрєльцова вказує на такі види формально-юридичних джерел права ЄС, як

законодавства Євросоюзу, джерела договірного права та джерела прецедентного права [8, с. 8–
10].

Серед інших запропонованих класифікацій джерел права ЄС можна виділити:
– розподіл на „зовнішні” та „внутрішні”, де під „внутрішніми” розуміються акти органів

ЄС, а під „зовнішніми” – договори із третіми країнами та міжнародними
організаціями [5, с. 147];

– акти держав-членів, акти Європейського Співтовариства, неписане право і міжнародні
договори [9, с. 102].

Необхідно окремо вказати на серйозну дискусію, що велась у вітчизняній доктрині щодо
правомірності використання поділу усіх джерел права ЄС на первинні та вторинні. Майже
одночасно про невідповідність цього поділу сучасному стану розвитку права Європейського
Союзу заявили О. М. Москаленко та К. В. Смирнова [10]. При цьому О. М. Москаленко
натомість пропонує класифікацію за чотирма ієрархічними рівнями, а К. В. Смирнова виявляє
прихильність до поділу на „зовнішні” та „внутрішні” джерела. З іншого боку, О. В. Стрєльцова
пише про передчасність відмови від дворівневого поділу на первинні та вторинні джерела
права ЄС [8, с. 11].

Наша позиція щодо зазначеної дискусії є такою: очевидним є той факт, що на сьогодні вся
сукупність різноманітних джерел права Європейського Союзу не може бути втиснута у просту
дворівневу класифікацію. Свого часу такі вчені, як Т. К. Хартлі та Л. М. Ентін, звертали на це
увагу, пропонуючи додаткові групи джерел права на кшталт „третинного права”, або ж
„нетипових джерел”, або ж вказували на самостійне становище окремих джерел
права [11, с. 124]. Саме тому і згадані сучасні українські вчені вимушені пропонувати додаткові
класифікаційні одиниці („ієрархічні рівні” – О. М. Москаленко, „законодавство”, „договірні
джерела” – О. В. Стрєльцова тощо). З іншого боку, відкритим залишається питання легітимної
основи для існування автономної правової системи ЄС, якому жоден із зазначених авторів не
приділив достатньої уваги. Йдеться про те, що у сучасній теорії права основою легітимності
будь-якої правової системи є або ж державний суверенітет, або ж суверенітет народний. Саме
тому у сучасному міжнародному праві серед первинних суб’єктів виділяють лише державу
або ж народ, що бореться за незалежність [12, с. 29]. Відносно проблематики, що розглядається,
у першому випадку йдеться про міжнародне право, як першооснову для права ЄС, у другому
– може йтися про перспективу формування єдиного народу об’єднаної Європи та створення
єдиної загальноєвропейської держави. Оскільки другий варіант сьогодні виглядає швидше
далекою перспективою, ніж реальністю, саме суверенітет держав-членів можна розглядати як
основу правової системи ЄС. Свого часу один із піонерів російських досліджень права ЄС
Б. Н. Топорнін писав, що виділення первинного і вторинного рівнів існування правових актів
ЄС, хоча і продовжує існувати, не відповідає потребам сучасного стану європейської політико-
правової інтеграції. Проте з посиленням федералістичних, внутрішньодержавних підходів до
розширення повноважень співтовариств у самій концепції, а головне, у реальному правовому
регулюванні все більш чітко стали проявлятися слабкості такого підходу [13, с. 172–173].
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Однак на сьогодні йдеться саме про міжнародно-правові корені цього інтеграційного
об’єднання. Отже, використання терміна „первинне право” є повністю виправданим, адже
саме так проводиться найбільш значний розділ у праві Європейського Союзу – між тими
сферами предметної та юрисдикційної компетенції, що держави-члени вважають за потрібне
передати у відання органів інтеграційного об’єднання, та між результатами діяльності цих
органів. Залишаючи поза увагою специфіку правовідносин ЄС та держав-членів, яка
здебільшого і дає підстави говорити про значну своєрідність права Європейського Союзу та
його відмінність від відомих моделей правового регулювання, можна зазначити, що саме
виділення такої категорії, як первинне право, підкреслює роль держави, як головного суб’єкта
міжнародно-правових відносин, та необхідність наявності згоди держави на передачу частини
своїх суверенних прав до відання органів наднаціональних об’єднань.

Що ж відносять у доктрині до первинного права? Як правило, майже одностайно фахівці
вказують на установчі договори, підписані протягом часу існування Європейських
Співтовариств та Європейського Союзу. Серед цих договорів нерідко називають Договори
про створення трьох європейських співтовариств: Європейського об’єднання вугілля та сталі
(1951 р.), Європейського Економічного Співтовариства та Європейського Співтовариства із
атомної енергії (1957 р), Єдиний Європейський Акт (1986 р.), Договір про Європейський
Союз (Маастрихтський договір 1992 р.), Амстердамський (1997 р.) та Ніццький (2001 р.)
договори [2, с. 180–181].

При цьому і тут можна зустріти кілька цікавих підходів. Зокрема, йдеться про позицію
С. Ю. Кашкіна, який вважає, що договори, які вносять зміни до установчих договорів,
самостійного значення не мають [11, с. 128]. Отже, на сьогодні діє лише три установчі договори:
про створення Європейського Союзу, Європейського Співтовариства та Євроатому. І ці
договори діють сьогодні у „ніццькій редакції”. На нашу думку, такий підхід є повністю
виправданим, оскільки будь-яких інших самостійних організаційних одиниць у рамках
Європейського Союзу зазначені договори не створювали.

Однак це не єдині документи, які відносять до групи первинних. Крім установчих договорів,
до первинного права традиційно відносять Договір про злиття 1965 р., бюджетні договори
1970 та 1975 рр., Акти про приєднання 1972 (Велика Британія, Ірландія, Данія), 1979 р. (Греція),
1985 р. (Іспанія та Португалія), 1994 (Австрія, Швеція та Фінляндія) [6, с. 476]. За логікою
наведених дослідників, очевидною є необхідність додати до цього переліку акти про приєднання
держав Центральної та Східної Європи, які стали членами Європейського Союзу після 2001 р.

На думку інших дослідників, поняття „первинне право” включає в себе не лише договірні
джерела, але й „неписане право” “ тобто „правові звичаї та традиції, що сформувалися за
десятиріччя існування європейських співтовариств” [1, с. 282]. У цій роботі також визначено
про загальні принципи, задекларовані у конституціях держав-членів, загальновизнані принципи
та норми міжнародного права (зокрема, йдеться про норми та принципи, що регламентують
захист прав людини та загальні принципи проведення судового і адміністративного процесів).

Е. Т. Усенко та Г. Г. Шинкарецька відносять до первинного права ЄС міжнародні договори
та угоди, які містять зобов’язання Співтовариства та його членів щодо третіх суб’єктів
міжнародного права [14, с. 272]. Щодо цього Б. Н. Топорнін справедливо зазначає, що дійсно
на перший погляд такі договори необхідно було б віднести до „первинного права”, але бажання
засновників співтовариств до єдиного та внутрішньо узгодженого правопорядку призвело до
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того, що, крім порівняно невеликої групи міжнародних документів, усі інші міжнародно-
правові акти відносяться до вторинного права [1, с. 279].

На нашу думку, для того щоб з’ясувати, які ж джерела права доцільно відносити до
первинних, необхідно виділити особливі риси, які однозначно виділяють ці документи серед
величезного масиву права Європейського Союзу. Вважаємо, що як такі специфічні риси, які
притаманні усім джерелам первинного права, можна назвати такі:

1) їх правоустановчий характер;
2) особливе місце у ієрархії джерел права ЄС;
3) особливий порядок внесення змін до цих документів.
Правоустановчий характер. Як справедливо підкреслюють науковці у своїх дослідженнях,

документи, які відносяться до первинного права, відіграють роль основних законів і складають
„конституцію” права Євросоюзу, навіть при тому, що одночасно вони містять значну кількість
положень неконституційного характеру [5, с. 120]. У даному випадку подібність до
конституційних актів національного права полягає у тому, що в актах первинного права
містяться цілі, завдання і принципи діяльності Європейського Союзу та співтовариств, розподіл
сфер предметної компетенції між ЄС та державами-членами та юрисдикційні повноваження
ЄС у зазначених сферах, умови набуття членства у цій міжнародній організації, порядок
формування і функціонування інституцій ЄС тощо. Іншими словами, первинне право ЄС
визначає „основні параметри права Європейського Союзу, його особливості, умови та порядок
застосування” [15, с. 46–47]. Тобто все те, що у сучасній правовій доктрині прийнято називати
„механізмом управління процесами інтеграції” [2, с. 181]. З іншого боку, предметна
компетенція права ЄС і обмежується питаннями інтеграційних процесів на європейському
континенті. Таким чином, не можна погодитись із віднесенням до джерел права ЄС, а тим
більше джерел первинних, загальних принципів і звичаїв міжнародно-правового характеру.

Якщо подивитися на проблематику, що розглядається, саме під таким кутом зору, стає
зрозуміло, чому до первинного права відносять абсолютно різні за правовою природою
документи. Зокрема, установчі договори – це типові міжнародні договори, які мало чим
відрізняються за своєю правовою природою від інших подібних угод, якими була заснована
не одна сотня міжнародних організацій. Договір про злиття 1965 р. та бюджетні договори 1970
та 1975 рр., хоча і мають форму міжнародних угод, по своїй суті є типовими документами
внутрішнього права міжнародних організацій. У більшості інших міжнародних організацій
питання внутрішньої структури та питання фінансової сфери, як правило, регулюються саме
внутрішніми актами самої організації. Як справедливо зазначали свого часу С. А. Малінін та
Т. М. Ковальова, установчий договір, природно, не може регламентувати всі питання, які
виникають у процесі виконання організацією своїх завдань. Саме тому при розробці статуту
учасники презюмують, що ряд питань буде вирішуватися у процесі її функціонування на
підставі статуту [16, с. 73]. До цих питань вочевидь і відносяться організаційні та фінансові
питання, про що свого часу писав Г. І. Тункін, який виділяв саме ці питання в окрему групу
рішень міжнародних організацій та визнавав лише за ними силу джерел міжнародного
права [17, с. 192].

За логікою речей Акт про прямі вибори до Асамблеї (Європейського парламенту) 1976 р.,
який був затверджений рішенням Ради ЄС, та інші подібні документи є, в принципі, чіткими
прикладами вторинного законодавства, оскільки вони були прийняті органами ЄС. Однак ці
документи традиційно відносяться до первинних. При цьому посилання робиться на їх
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особливу важливість. Однак, на нашу думку, єдиним поясненням такого підходу може бути
лише той факт, що подібні документи мають установчий характер, тобто регулюють питання,
про які вище вже зазначалося. Зокрема, згаданий Акт 1976 р. регулює питання формування
одного із головних органів ЄС – Європейського парламенту.

Особливе місце у ієрархії джерел права ЄС. За словами відомого російського дослідника
права ЄС С. Ю. Кашкіна, джерела права формують своєрідну ієрархічну піраміду, місце у
якій визначає їх взаємне співвідношення за юридичною силою [11, с. 146]. При цьому він
підкреслює, що ієрархічні відносини мають місце не лише між різними рівнями, а навіть у
рамках одного рівня. Зокрема, зазначений дослідник вказує на той факт, що найменшу
юридичну силу серед установчих договорів має саме Договір про Європейський Союз через
пріоритет спеціальних норм над загальними.

Не ставлячи за мету виявлення усіх рівнів цієї піраміди, необхідно підкреслити, що первинні
джерела займають у ній найвищий шабель. Отже, усі інші джерела права повинні відповідати
букві і духу установчих договорів. Як зазначає Л. М. Ентін, „норми первинного права мають
безумовний пріоритет стосовно норм вторинного і значною мірою третинного
права” [15, с. 47].

Нам здається очевидним той факт, що міжнародні договори ЄС із третіми суб’єктами не
можуть бути віднесені до „первинних” джерел, хоча б вже внаслідок того, що ці договори
відповідно до ст. 300 Договору про Європейське Співтовариство проходять попередній
контроль з боку Суду ЄС стосовно відповідності установчим угодам. Таким чином,
підкреслюється, що міжнародні договори ЄС із третіми суб’єктами мають похідний характер.

Розглядаючи взаємодію документів первинного права та загальних принципів права ЄС,
необхідно підкреслити, що хоча більшість цих принципів і була сформована в процесі діяльності
Суду ЄС, вони не повинні розглядатися виключно як частина прецедентного права. По-перше,
основою діяльності будь-якого судового органу, а особливо міжнародного судового органу,
є тлумачення права, а не його створення. А по-друге, остаточне закріплення більшість із цих
принципів отримала саме у наступних редакціях установчих договорів. Отже, можна говорити
про те, що загальні принципи права ЄС є частиною „первинного права” саме через те, що
вони містяться в установчих договорах. Не завжди вони виражені чітко і ясно, проте процес
тлумачення з боку Суду ЄС дозволяє з’ясувати їх наявність та акцентує увагу на необхідності
їх більш чітко формулювати у наступних редакціях первинних договорів. Саме так відбулося
закріплення таких загальних принципів права Європейського Союзу, як принципи верховенства
права ЄС, прямої дії, субсідіарності та пропорційності тощо.

Необхідно також зазначити, що установчі договори та інші акти первинного права являють
собою сукупність не лише одних принципів, але й досить конкретних і детальних норм [1, с. 281].
Отже, процес створення вторинного законодавства має чіткі орієнтири та межі, порушення
яких трактується Судом ЄС як перевищення повноважень та/або відповідної компетенції.

Особливий порядок внесення змін до цих документів. Необхідно зазначати, що у праві
Європейського Союзу відсутня будь-яка єдина процедура для прийняття всіх без винятку
видів нормативно-правових актів. Отже, про особливості процедури внесення змін до
первинних джерел можна казати умовно. Проте ця процедура все-таки відрізняється як від
прийняття актів вторинного законодавства, так і від процедури укладання міжнародних
договорів із третіми суб’єктами. Хоча, на думку більшості дослідників, за своєю правовою
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природою установчі договори Європейського Союзу нічим не відрізняються від інших
міжнародних договорів [6, с. 491].

Серед особливостей порядку внесення змін до установчих договорів можна назвати:
а) значний підготовчий процес нерідко зі створенням тимчасових міжнародних органів;
б) провідна роль у цьому процесі держав-членів при мінімальній активності органів ЄС;
в) значна кількість протоколів і декларацій, які додаються до таких договорів;
г) вступ змін у дію лише після ратифікації у всіх державах-членах.
Як правило, для обговорення і затвердження тексту змін до установчих договорів

скликається спеціальна міжурядова конференція. Зокрема, Люксембурзька конференція
1986 р. – для підготовки Єдиного Європейського акта, дві конференції щодо підготовки
Маастрихтського договору 1992 р., Амстердамська конференція 1997 р., Європейський
конституційний конвент – для підготовки Конституції для Європи 2005 р. тощо [18, с. 39–41].

Незважаючи на те що члени Європейського парламенту нерідко беруть участь у розробці
тексту таких договорів, провідна роль у цьому процесі належить національним урядам держав-
членів. Такий стан речей різко контрастує із процесом укладення міжнародних договорів ЄС
із третіми країнами, в рамках якого активно задіяні майже всі головні органи ЄС при майже
повній відстороненості від цього процесу держав-членів.

Починаючи із Маастрихтського договору 1992 р., набула поширення практика одночасного
підписання додатків до договорів у вигляді протоколів та декларацій. Як правило, ці додатки
присвячуються окремим спеціальним питанням. Як приклад, можна назвати протоколи, в
яких містяться статути Суду ЄС, Європейського центрального банку, на протокол, який визначає
наслідки закінчення строку дії Європейського Об’єднання вугілля та сталі, протокол „Про
роль національних парламентів”, тощо. Зазначені додатки мають різний правовий статус. На
думку значної кількості дослідників, протоколи є невід’ємною частиною самих
договорів [11, с. 130–131]. Статус декларацій, які поділяються на спільні декларації усіх сторін,
що домовляються, та односторонні декларації якоїсь однієї сторони до кінця незрозумілий.
Так, на думку Т. К. Хартлі, деякі з них мають виключно політичний характер, інші мають
непряму дію і у правовій сфері [9, с. 103]. З такою думкою необхідно погодитися, підкресливши
той факт, що декларації нерідко виступають як орієнтири подальшого розвитку інтеграційних
процесів або ж містять умови чи обмеження, якими держава, що їх заявляє, пов’язує свою
згоду із зобов’язаннями, що містяться в основних угодах.

На відміну від договорів ЄС із третіми країнами, що укладаються в рамках виключної
компетенції ЄС, які стають обов’язковими для держав-членів взагалі без будь-яких дій з їх боку,
вступ у силу угод, що вносять зміни до установчих договорів, має місце лише після їх ратифікації
у всіх державах-членах. При цьому внаслідок особливої важливості, яку ці договори мають
для державного суверенітету, деякі держави повинні проводити ратифікацію на підставі
всенародного референдуму. Зазначена процедура зайвий раз підкреслює роль держав як
головних, первинних суб’єктів інтеграційного об’єднання sui generis, яким є Європейський
Союз та його міжнародно-правовий фундамент.

Завершуючи цю статтю, потрібно зазначити, що поділ джерел права Європейського Союзу
на первинні та вторинні є виправданим та має на меті підкреслити той факт, що створення ЄС
базується на міжнародному праві. Незважаючи на той факт, що система правових актів у
рамках ЄС у процесі подальшого розвитку потребує створення більш досконалої класифікації,
виділення категорії „первинного права” продовжує залишатися актуальним. Серед
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специфічних рис, притаманних правовим документам, що відносяться до вказаної категорії,
можна виділити їх правоустановчий характер, особливе місце у ієрархії джерел права ЄС та
особливий порядок внесення змін до цих документів.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ПРОЦЕС:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Важливим елементом розбудови правової держави і громадянського суспільства в Україні
є формування дієвого механізму захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів
фізичних і юридичних осіб.

Для монографічного дослідження Л. М. Касьяненко обрано досить актуальну в науковому
і практичному аспекті тему, оскільки розробка теорії юридичного процесу впливає на галузеві
наукові дослідження у „непроцесуальних” галузях права, створюючи при цьому методологічну
основу для аналізу їх процесуальних явищ.

Фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування повинна бути
доцільною, орієнтованою на реалізацію законних державних, суспільних інтересів,
спрямованою на забезпечення верховенства права. Процесуальні норми покликані так
організувати фінансову діяльність, щоб забезпечити виконання поставлених завдань. Вимога
процесуальної форми полягає у тому, що вона повинна відповідати принципу законності. У
фінансовій діяльності ця вимога набуває вирішального значення, оскільки, маючи на меті
забезпечення законності, вона повинна здійснюватися у межах закону, відповідно до його
приписів, без найменшого відхилення від процесуального режиму.

У монографії Л. М. Касьяненко „Фінансово-правовий процес” є спроба знайти відповідь
на фундаментальну наукову проблему щодо процесу формування, розподілу, використання
грошових фондів держави та контролю за ними. Виділення зазначеного аспекту зумовлено
тим, що багато теоретичних положень із цих питань вимагають уточнення й розвитку через
недосконало досліджену процесуальну частину змісту фінансової діяльності держави та
органів місцевого самоврядування, і якісного відновлення відносин, у процесі реалізації яких
відбувається поповнення дохідної частини державного та місцевих бюджетів. У даній роботі
значну увагу приділено порівняльному аналізу особливостей правозастосування фінансово-
процесуальних норм в Україні та інших державах, сформульовано пропозиції щодо усунення
прогалин у чинному фінансовому законодавстві, проаналізовано фінансово-процесуальні
норми та фінансово-процесуальні правовідносини, виділено їх особливості, критерії
класифікації.

Автор зазначає, що на сьогодні існує відставання науки фінансового права від потреб
практики і, як наслідок, – недостатній розвиток і удосконалення фінансово-процесуальних
норм, які донині не систематизовано. Крім того, аналіз фінансового законодавства показує,
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що традиційні процесуальні форми (адміністративна, кримінальна, цивільна) не повною мірою
забезпечують потреби фінансового матеріального права.

Ознайомившись з даною роботою, можемо констатувати, що положення дослідження
Л. М. Касьяненко є виваженими та слушними, мають наукове і практичне значення. Також
необхідно зазначити, що поставлена мета дослідження в цілому досягнута. Опрацювання
різноманітних джерел дозволило вперше виділити види фінансово-правового процесу. У роботі
здійснено поглиблений аналіз правових норм, що регламентують вказану сферу та механізм
їх реалізації. При дослідженні поставлених завдань автором цілком слушно було застосовано
систему існуючих загальнонаукових і спеціальних методів, спрямованих на отримання
об’єктивних і вірогідних результатів з позиції комплексного та структурного підходів.

Робота є не тільки цікавою, а і своєчасною, оскільки, відображаючи об’єктивний процес
розвитку права, диференціацію і інтеграцію нормативного регулювання, правова наука
намагається глибше дослідити структуру права, з’ясувати її будову, співвідношення,
взаємозв’язок і взаємообумовленість різних її компонентів.

Позитивно оцінюючи монографічне дослідження, необхідно зазначити, що окремі
положення мають дискусійний характер. Водночас доцільно зазначити, що робота є творчою
працею, виконаною на належному рівні і є цікавою широкій аудиторії науковців, фахівців,
практиків, а також аспірантів і студентів, адже правова природа процесу виражається
насамперед у його соціальній спрямованості, оскільки він забезпечує можливість реалізації
норм матеріального права різних галузей. Відповідно, кожний вид процесу – це порядок
послідовного виконання дій, що мають на меті практичне проведення в життя норм
матеріального права. Діяльність тільки тоді набуває системного характеру, цілеспрямованості,
загалом сутності, і, відповідно, здатна принести соціальну користь, коли упорядкована нормами
технології і юридичної техніки.
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