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УДК 336.773
Я. В. Белінська,
доктор економічних наук,
Національний університет
ДПС України

ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗАЦІЇ
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В

УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕПРЕСІЇ
Розгортання світової валютно-фінансової кризи поставило сектор малого і середнього

підприємництва в Україні у досить складні фінансові умови. Активна протидія банків
кризовим тенденціям зумовила практично повне припинення кредитування реального
сектору економіки. На етапі виходу з економічної депресії виникає необхідність
застосовувати ряд заходів щодо активізації кредитування, що передбачає надання
позичкових коштів усіма способами, що не суперечать законодавству, а саме: банківського
кредитування, надання бюджетних кредитів і позик з фондів підтримки підприємництва,
фондів взаємного кредитування. У статті окреслені заходи щодо активізації кредитування
підприємництва з урахуванням особливостей функціонування малих підприємств, інтересів
фінансових установ, мікрофінансових організацій та держави.

World currency-financial crisis put the sector of small and middle enterprise in Ukraine in
extremely difficult financial terms. Active counteraction of banks crisis tendencies stipulated the
complete freezing crediting of the real sector of economy. On the stage of exit from economic
depression there is necessity activation of crediting by all methods which do not conflict with a
legislation, namely: bank crediting, budgetary credits and loans from backing of enterprise
funds, funds of the mutual crediting. In the articles measures are offered on activation of crediting
of enterprise taking into account the features functioning of small enterprises, interests of financial
institutions, micro financial organizations and state.

Ключові слова: кредитування, підприємництво, банки, фінансові установи,
мікрофінансові організації, бюджетні кредити, фонди підтримки підприємництва, фонди
взаємного кредитування.

Розгортання кризових процесів у 2008 р. з наступним переходом української економіки до
депресивного стану у 2009 р. викликало появу ряду несприятливих обставин, що ускладнюють
кредитування підприємницької діяльності, а саме:

– зависокі ризики кредитної діяльності через нестабільну вартість грошей в умовах високої
інфляції і невизначеної курсової динаміки;
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– дефіцит фінансових ресурсів через високу частку проблемних кредитів банків,
ускладнений доступ до зовнішніх ринків капіталу та відтік депозитів із банківської системи;

– несприятливий податковий режим щодо кредиторів і позичальників;
– невизначеність інституційного середовища в умовах кардинального перегляду чинної

нормативно-законодавчої бази.
За цих обставин доступ малих і середніх підприємств (МСП) до зовнішніх джерел

фінансування виявився практично повністю перекритим, тоді як потреби їх у фінансовій
підтримці істотно зросли. За звітами Українського фонду підтримки підприємництва
(УФПП) [1], у 2009 р. загальний обсяг фінансової підтримки малих підприємств у вигляді
пільгового кредитування інвестиційних проектів або компенсації відсотків за банківські кредити
в 17 регіонах становив 15,3 млн грн, що у 2 рази менше порівняно з показником 2008 р.

Впродовж звітного періоду з місцевих бюджетів часткову компенсацію відсотків за
банківські кредити отримували підприємці АР Крим, Вінницької, Волинської, Донецької,
Закарпатської, Кіровоградської, Рівненської, Херсонської, Чернівецької, Чернігівської областей
та міста Києва. За наданими звітами, на означені цілі в 2009 р. з бюджетів АР Крим, областей
та міста Києва було спрямовано 9,8 млн грн, але це тільки 37 % від обсягів таких витрат у
2008 році.

В умовах фінансово-економічної кризи зменшено обсяги фінансової підтримки малого
підприємництва з місцевих бюджетів. За наданою інформацією з регіонів у звітному періоді
середній рівень фінансового забезпечення регіональних програм підтримки МСП з
регіональних бюджетів (у розрахунку на 1 000 малих підприємств) в цілому по Україні
порівняно з 2008 роком зменшився майже у два рази зі 119,3 тис. грн до 61 тис. грн.

Проте в 2009 р. у регіонах у рамках заходів регіональних програм підтримки підприємництва
за результатами конкурсного відбору проектів здійснювалося їх фінансування на поворотній
основі за рахунок коштів міських бюджетів. На реалізацію заходів цього напряму фінансової
підтримки малого підприємництва в Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Луганській,
Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській
областях було витрачено з обласних бюджетів 5,6 млн грн. Порівняно з 2008 роком ці витрати
зросли на 12 %.

Проблеми з кредитуванням змушували суб’єктів малого підприємництва скорочувати
обсяги діяльності або закриватися взагалі. Без доступу до кредитних ресурсів мале
підприємництво вирішувало питання виживання, а не розвитку і стабільної роботи. Зменшення
обсягів фінансування програмних заходів, особливо в регіонах з недостатньо розвиненим
підприємницьким потенціалом, посилює диспропорції регіонального розвитку, а внаслідок
цього уповільнюється подолання кризових явищ в економіці регіонів.

Спираючись на розуміння сутності кризи як невід’ємної фази економічного циклу, вихід
з якої можливий лише на основі модернізації виробництва та виправлення накопичених
макроекономічних диспропорцій економіки, вважаємо, що на поточному етапі розвитку
України особлива увага повинна бути приділена розробці як короткострокових антикризових
заходів, так і довгострокових, спрямованих на оновлення виробничого капіталу підприємств
та інтенсифікацію структурної трансформації економіки.

Вагомий внесок у розробку питань теорії і практики кредитування підприємств здійснили
вітчизняні вчені-економісти. Серед останніх публікацій потрібно виділити праці І. С. Гуцала,
А. О. Тимків [2], А. І Даниленко, Н. М. Шелудько [3], Г. Карчевої [4; 5], С. С. Шумської [6]. Проте
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особливості стимулювання кредитування саме малого і середнього бізнесу в умовах
депресивного стану економіки залишилися поза увагою дослідників.

Метою статті є розробка заходів активізації кредитування підприємництва у період депресії
з урахуванням особливостей МСП, інтересів фінансових установ, мікрофінансових організацій
та держави.

Високі темпи економічного зростання, які продемонстрували у другій половині минулого
століття країни ЄС, Японія, Південна Корея, нові індустріальні країни Східної Азії, сучасний
Китай, Індія та Бразилія були досягнуті тому, що державна економічна політика у них
спрямовувалася на підтримку та стимулювання науково-технічних процесів з подальшою
комерціалізацією їх результатів системою підприємництва як на внутрішньому, так і на
зовнішніх ринках. Досвід зарубіжних країн засвідчує важливість переорієнтації у посткризовий
період механізму державної підтримки з надання допомоги підприємствам для виживання у
складних умовах на стимулювання їх до модернізації, у тому числі за рахунок послаблення
обмежень щодо доступу до фінансових ресурсів.

Серед способів фінансової підтримки МСП можна виділити шість основних:
– надання кредитних ресурсів;
– використання механізму мікрофінансування;
– реалізація схем надання гарантій;
– здійснення лізингового фінансування;
– субсидування процентної ставки по кредитних договорах;
– венчурне фінансування.
У період виходу з депресії першочерговим завданням є активізація банківського

кредитування, що стане основою для розвитку інших форм фінансової підтримки
підприємництва. Тому зосередимо увагу саме на цій формі підтримки МСП.

Заходи, спрямовані на активізацію кредитування підприємництва, повинні відповідати
інтересам як підприємців, так і фінансових інституцій та держави. Адже сектор МСП традиційно
відноситься до групи найбільш ризикованих позичальників*, тому вимоги до забезпечення по
таких банківських кредитах найбільш суворі, а процентна ставка – найвища. Натомість надання
позичок суб’єктам малого підприємництва не кредитними організаціями дозволяє уникнути
необхідності дотримуватися окремих вимог банківського законодавства, зокрема класифікації
позичальників по групах кредитних ризиків, наявності високоліквідної застави і потреби
формувати резерви на можливі втрати по кредитах. Отже, активізація кредитування
підприємництва повинна передбачати надання позичкових коштів усіма способами, що не
суперечать законодавству, а саме: банківського кредитування, надання бюджетних кредитів і
позик з фондів підтримки підприємництва, фондів взаємного кредитування.

На поточному етапі розвитку України перед державою стоять два завдання: 1) формування
стимулюючого законодавства і 2) забезпечення бюджетної фінансової підтримки, потрібної
для відновлення процесу кредитування банками вітчизняних підприємців. Для цього
необхідно:

* Це пов’язано з такими специфічними рисами підприємницької діяльності, як підвищена схильність
до ризику, відносно невеликі розміри капіталу та прибутків, потреба у незначних обсягах і коротких
термінах залучення коштів, складність оцінки реального фінансово-економічного стану позичальника;
брак кваліфікованих кадрів у сфері малого бізнесу та кредитування його суб’єктів.
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а) законодавчо закріпити систему податкових пільг комерційним банкам*, що займаються
кредитуванням МСП;

б) розширити фінансове забезпечення процесу кредитування МСП в частині:
– законодавчого закріплення переліку пріоритетних галузей економіки та підприємств,

що підлягають державній підтримці;
– розробки механізмів довгострокового рефінансування банків для кредитування

підприємств, що займаються інвестиційно-інноваційною діяльністю;
– зменшення розміру обов’язкових резервів банку з урахуванням частки мікрокредитів і

кредитів, наданих МСП, у загальному обсязі кредитного портфеля банку;
– розвитку механізмів фінансової співпраці банків з бізнес-інкубаторами та УФПП;
– пом’якшення вимог щодо відкриття філіалів у малих населених пунктах або через

створення дочірніх мікрофінансових організацій (МФО);
– залучення в Україну коштів міжнародних фондів, міжнародних фінансових організацій**

та забезпечення доступу до цих ресурсів вітчизняних кредитно-фінансових установ, що
спеціалізуються на кредитуванні МСП;

– створення спеціальних державних фондів фінансування інноваційних програм малого і
середнього бізнесу для покриття інноваційних ризиків.

На етапі виходу з економічної депресії першочергового значення набуває розвиток
мікрокредитування, що особливо необхідне при ускладненому доступі підприємств до
банківських ресурсів. У мікрокредитуванні може бути використано три підходи [6]:

– пряме банківське мікрокредитування. До недоліків банківської форми мікрокредитування
потрібно віднести відносно більші розміри мікрокредитів, а також неспроможність дочірніх
відділень банків повністю забезпечити потреби мікробізнесу, а також споживачів, що
проживають у невеликих населених пунктах;

– передача програми мікрокредитування до спеціально створеної банком дочірньої
структури. Це дозволить реалізувати спеціальний підхід до оцінки кредитоспроможності МСП,
здешевить мікрокредити для позичальників за збереження достатньо високого рівня
рентабельності програми для банку, дозволить останньому створити власну філіальну мережу
МФО за відносно невеликих витрат;

– кредитування банками небанківських МФО, які, як правило, є основними фінансовими
установами в малих населених пунктах.

Найбільш доцільним, на нашу думку, є формування дворівневої системи
мікрокредитування, на верхньому рівні якої – банки, на нижньому – небанківські МФО. До

* Так, у Росії пільгами в оподаткуванні й кредитуванні користуються не тільки суб’єкти малого
підприємництва, а також підприємства, що надають їм виробничо-технологічну підтримку, фонди
підтримки малого підприємництва, інвестиційні та лізингові компанії, кредитні й страхові організації.
У Німеччині до податкових пільг банківського сектору належать спеціальні норми амортизаційних
відрахувань; створення резервів прибутку, що не оподатковуються; інвестиційні надбавки, які
виплачуються податковими установами. В Італії практикується надання пільгових довгострокових
позик під 3–5 % річних за ринкової процентної ставки близько 15 %. При цьому підприємства можуть
отримати додаткову пільгу у 20–30 % компенсації вартості позики при достроковому поверненні
кредиту.

** Міжнародна донорська допомога в Україні здійснюється через міжнародні фінансові організації
– Європейський банк реконструкції та розвитку, Американський фонд підтримки підприємництва в
західних країнах, Німецький фонд сприяння підприємництву, фонд Євразія, Каунтерпат, ПАУСІ тощо.
Проте розміри такої допомоги не зіставні із потребами підприємництва у фінансових ресурсах.
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першочергових завдань щодо формування й забезпечення ефективної роботи такої системи
мікрокредитування в Україні потрібно віднести:

– прийняття Закону „Про мікрофінансову діяльність і мікрофінансові організації”, який
визначить параметри макрофінансової діяльності, види організацій для включення в державний
реєстр МФО, їх права та обов’язки, а також дозволить розробити єдині стандарти регулювання
процедури мікрокредитування на основі отримання бюджетних ресурсів, особливі податкові
режими для МФО та реалізувати інші заходи підтримки з боку держави, що підвищують
привабливість мікрофінансування для приватних інвесторів;

– удосконалення національної програми розвитку мікрокредитування* у напрямі активізації
кредитування малого і середнього бізнесу на депресивних територіях, де відсутність стартового
капіталу за дефіциту кредитних ресурсів не дає можливості зробити перший крок для розвитку
власної справи;

– удосконалення механізмів державної підтримки банків і небанківських фінансових
установ (зокрема, кредитних спілок, товариств взаємного кредитування і т.д.);

– впровадження інноваційних технологій дистанційного фінансового обслуговування, таких
як: мобільний і Інтернет-банкінг, електронні платежі. По-перше, ці механізми не вимагають
значних витрат, оскільки використовують існуючу телекомунікаційну інфраструктуру. По-
друге, вони дозволяють істотно розширити перелік фінансових послуг, що надаються
мікрофінансовим позичальникам, оскільки МФО через обмеження по ризиках досить часто
не мають права на операції грошових переказів і платежів;

– налагодження системи інформаційно-освітнього забезпечення громадян у сфері
мікрокредитування;

– створення національної системи рейтингів для МФО;
– адаптація досвіду зарубіжних країн щодо розвитку механізмів фінансування

мікрофінансових установ і організацій в Україні, зокрема Європейської схеми
мікрофінансового кредитування**.

Вихід України із депресії передбачає не лише прискорення економічного зростання, а й
структурну перебудову економіки. У зв’язку з цим уряд України особливу увагу повинний
приділити стимулюванню розвитку інноваційного підприємництва таким способом:

– підтримки інноваційних МСП, що тільки розпочинають свою справу, субсидуючи частину
витрат (до 90 %) на придбання і впровадження енергозберігаючих технологій і на технологічне
приєднання до об’єктів електромережевого господарства; витрат на придбання основних
засобів (крім легкового транспорту), програмного забезпечення, методичної і довідкової
літератури, ремонт нежилих приміщень, отримання ліцензій, сертифікацію, виробництво,

* Чинна Програма мікрокредитування в Україні є спільним продуктом Європейського банку
реконструкції і розвитку та Німецько-українського фонду. За наявними даними, станом на 1 травня
2009 р. банки-партнери програми мікрокредитування надали понад 596 000 кредитів на суму понад 4,6
млрд. дол США.  Поточний кредитний портфель Програми становив майже 40 000 кредитів (34 000
клієнтів) на суму 318 млрд. дол США. На кінець 2009 р. 77 % кредитів становили кредити на суму до 10
тис. дол. США [8; 9].

** У березні 2010 р. Європейська комісія ухвалила рішення №6778/10, 6778/10 COR 1 і 6778/10 ADD
1 про Європейську схему мікрофінансового кредитування, яка передбачає виділення 100 млн. євро
протягом 4 років. Сума кредиту не перевищує 25 тисяч євро. Програма також розрахована на
підприємства з кількістю працівників менше 10 чоловік і оборотом менше 2 млн. євро. У її рамках
будуть визначені банки і небанківські організації, в які потенційні одержувачі мікрофінансових кредитів
зможуть звертатися із заявками [9].
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розміщення і розповсюдження реклами, отримання прав власності на результат інтелектуальної
діяльності, оплати послуг з проходження обов’язкової сертифікації.

– компенсації витрат (до 50 %) інноваційним компаніям, які вже функціонують більше
1 року, на придбання устаткування, технологій, програмних розробок, витрат на оренду,
відсотки по кредиту, сертифікацію і патентування, оплату послуг щодо отримання банківських
гарантій; фінансового лізингу, приєднання до інфраструктурних та інженерних мереж;

– підтримки молодіжного підприємництва (через надання субсидій, приміщення,
консалтингових послуг).

Надання позичкових коштів малому підприємництву, як правило, здійснюється через Фонди
підтримки підприємництва у порядку, визначеному законодавством*, що дозволяє:

– гнучко підходити до вирішення питання пошуку необхідного забезпечення за кредитами;
– надавати фінансову допомогу малим підприємствам, які не повністю задовольняють

критерії кредитних організацій, а саме: наявність кредитної історії, необхідні обсяги руху
грошових коштів і реалізації продукції, баланс ліквідності, наявність прибутків і визначений
термін діяльності підприємства;

– залежно від реального положення справ у позичальника надавати відстрочку або
змінювати умови погашення позики без необхідності додатково резервувати кошти, що
змушені робити в таких випадках кредитні організації;

– здійснювати паралельно правове і інформаційне консультування позичальників (що не
завжди практикується кредитними організаціями).

Забезпечення збалансованого економічного розвитку України вимагає посилення ролі
місцевих органів влади у розвитку кредитування підприємництва в рамках регіональних
програм, зокрема розвитку форм взаємодії місцевих органів влади, фінансово-кредитних
установ та суб’єктів МСП внаслідок збільшення участі місцевих органів влади у статутному
капіталі бюро кредитних історій та комунальних банків**, які можуть кредитувати МСП
комунальної форми власності, відповідно до цільових програм розвитку територій; компенсації

* Постановою КМУ від 12 жовтня 2010 року № 923 затверджено Порядок використання в 2010 р.
коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва.
Надання коштів  здійснюється на конкурсній основі Українським фондом підтримки підприємництва за
умови забезпечення зобов’язання їх повернення і сплати відсотків на рівні 1,5 облікової ставки НБУ на
дату договору. Розміри кредитування такі:

– від 50 до 100 тис. грн. на термін до 1 року;
– від 100 до 250 тис. грн. на термін до 3 років з відстроченням повернення основної суми боргу до 1

року.
Бюджетні кошти надаються суб’єктам малого підприємництва для виробництва, переробки і збуту

виготовленої продукції, придбання техніки, устаткування, нових технологій, будівництва і реконструкції
виробничих приміщень. Порядком встановлені також критерії для визначення переможців конкурсу:

– термін окупності проекту;
– розмір прибутку і рентабельності;
–створення додаткових робочих місць;
– відповідність пріоритетам регіонального розвитку;
– виробництво продукції на експорт;
– збільшення обсягу виробництва з розрахунку на 1 грн витрачених бюджетних грошей;
– збільшення бюджетних надходжень у вигляді податків і зборів.
** Згідно зі ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування”, територіальним громадам сіл,

селищ, районів у містах належить право комунальної власності, зокрема на підприємства, установи
та організації, у тому числі банки, а також частку в майні підприємств.
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частини відсотків за банківські кредити або надання гарантій повернення кредиту (у вигляді
запоруки, ресурсного покриття або заставного майна).

Наприклад, у Росії виключно велика увага приділяється підтримці МСП. Більшість проблем,
пов’язаних із підтримкою МСП, вже усвідомлені і сформульовані, частина з них розрахована
на вищу школу і систему освіти, науку, менеджмент. Починаючи з 2009 р., Міністерство
економічного розвитку Росії виділяє ресурси на розвиток мікрофінансування, в рамках
антикризових заходів підтримки МСП [11]. Так, минулого року на капіталізацію регіональних
фондів мікрофінансування було виділено близько 2 млрд крб., що дозволило організувати їх
роботу більше ніж у 40 регіонах Росії. Цього року планується довести обсяг ресурсів таких
фондів до 5–6 млрд крб., а кількість регіонів не менше, ніж до 60. Проте для забезпечення
стійкого розвитку ринку доцільна спеціальна програма, спрямована на системний розвиток
всього мікрофінансовогот сектору. Параметри такої програми ще не визначені, але очевидно,
що її заходи повинні бути спрямовані насамперед на розвиток інфраструктури ринку. У Росії
саме така модель регулювання передбачена в Законі „Про кредитну кооперацію”, що набув
чинності 4 серпня 2009 року [11]. Такий само принцип покладено в основу норм нагляду в
законопроекті „Про мікрофінансову діяльність і мікрофінансові організації”.

Значні обсяги має фінансова підтримка МСП у таких мега-містах, як Москва та Санкт-
Петербург. У Санкт-Петербурзі діє Програма розвитку малого підприємництва. У 2009 р. на
її реалізацію було витрачено близько 1,2 млрд руб., але обсяги кредитування МСП у Санкт-
Петербурзі впали на 30 % порівняно з попереднім роком. Тому значна частина програм
підтримки була спрямована на максимальне здешевлення для МСП вартості кредитних
ресурсів і їх доступність. Значна частина коштів програми була також використана на реалізацію
спеціальних програм по субсидуванню витрат малого бізнесу в різних галузях і видах діяльності.
Комітет підтримки МСП уклав у минулому році спеціальні угоди з 22 банками про участь у
Програмі кредитування СМБ (суб’єктів малого бізнесу). У місті створений Фонд сприяння
кредитуванню малого бізнесу, що забезпечує необхідні для отримання банківського
кредитування застави, точніше, половину від необхідних для цих цілей активів. Стратегічним
напрямом є створення особливої системи кредитування МСП, і мікрокредитування зокрема.
У минулому році почали надаватися гранти початкуючим підприємцям. Всього їх отримали
684 малих підприємців. Більшість компаній, що отримали гранти, розвиваються достатньо
стабільно. Отже, один із результатів реалізації програми – зростання в кризовому 2009 р.
податкових надходжень від МСП на 3 %, частка цього сегмента бізнесу в загальних податкових
доходах міста досягла у зазначений рік 26 %.

У 2009 р. на заходи програми в частині фінансової підтримки тільки з бюджету Москви
виділено 2,3 млрд рублів; організовано субсидування підприємців на 1 млрд рублів; створені
заставні механізми, механізми поручительства. Під поручительства Фонду сприяння
кредитуванню малого бізнесу Москви банки-партнери надали кредитів у розмірі понад 9 млрд
рублів (обсяг фонду – 3,5 млрд рублів). Спільно з Російським банком розвитку уряд у Москві
запускає програму мікрофінасування, що також сприятиме малому бізнесу в отриманні
фінансів. Діє система, що компенсує ставки банківських кредитів у розмірі до 2/3 ставки
рефінансування центрального банку Росії, компенсуються ставки платежів по лізингу. Ці
механізми допомагають бізнесу мультиплікативно отримувати гроші – на 1 крб.
поручительства припадає 2–3 крб., виданих банками у вигляді кредитів [12].
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У Москві, зокрема, діє Постанова щодо підтримки малого інноваційного бізнесу, яка
передбачає створення реєстру інноваційної продукції, яка випускається малими і середніми
підприємствами. З цього реєстру всі державні замовники, що оголошують конкурси,
зобов’язані брати 10–20 % міського замовлення. При цьому Департамент підтримки і розвитку
малого і середнього підприємництва (м. Москва) отримав право припиняти торги тих
держзамовників, які не виконують вказану норму. Так, буде стимулюватися попит на
інноваційну продукцію малих підприємств незалежно від її ціни, що в багатьох випадках не
дозволяє інноваційному бізнесу реалізовувати свою продукцію. За прогнозами в 2011 р. з так
званого інноваційного реєстру Москви буде придбано продукції на суму 20 млрд рублів [12].

Однією з основних умов успішної співпраці держави, фінансових інститутів і підприємств
у сфері розвитку мікрокредитування є отримання мультиплікаційного ефекту від наданих
державою коштів. Державна підтримка процесу кредитування підприємництва буде
результативною лише тоді, коли вона відповідатиме довгостроковим цілям розвитку країни,
матиме чіткі і зрозумілі індикатори ефективності, наприклад, доступність мікрокредитів для
дрібних і соціально незахищених позичальників.

Ефективність заходів щодо бюджетної підтримки МФО досягається за виконання ряду
умов. По-перше, практика свідчить про недостатню ефективність прямого фінансування
державою мікрокредитних програм. Це пов’язано із впливом ряду чинників, серед яких
надмірно бюрократизоване управління, наявність політичної складової, що ускладнює
реалізацію оптимальної ринкової стратегії та посилює корупційні ефекти. Внаслідок цього
надання бюджетного фінансування недержавним МФО повинно здійснюватися виключно на
поворотній, платній і терміновій основі за обов’язкового дотримання стандартів, властивих
діяльності МФО.

По-друге, міжнародний досвід засвідчує важливість регулювання мікрофінансової
діяльності відокремлено від класичної кредитної діяльності з урахуванням особливостей
формування резервів на можливі втрати по мікрокредитах [10]. Так, широко відомий у світі
Грамин-банк (Grameen Bank, Бангладеш) у рамках норм чинного регулювання, формує
резерви на можливі втрати по позиках тільки за одним критерієм –
якості обслуговування боргу. Основна частина коштів у Грамин-банк надходить з
Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку ООН (The UN International Fund for
Agricultural Development), який одним із перших надав Грамин-банку можливість видати
свої перші позички в розмірі 3,4 млн дол. Крім того, Grameen Bank одержує гранти й субсидії
від урядів Норвегії, Швеції, Канади, Німеччини. Йому дають гроші приватні фонди, наприклад,
Фонд Форда (Ford Foundation), Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Гроші надходять
у Грамин-банк або без відсотків, або за ставкою, набагато нижчою за ринкову, зазвичай 2 %.
Після цього Грамин-банк розміщує отримані кошти на термінових депозитах у комерційних
банках, які нараховують більший відсоток, утримуючи прибуток від різниці між ними. Грамин-
банк бере зі своїх позичальників 20 % річних, що нижче від ринкових ставок у країні з високою
інфляцією й майже повністю відсутніми заощадженнями. За цією ставкою банк рефінансує
свій позичковий портфель, що на 39 % забезпечується новими субсидіями.

Грамин-банк практикує „групову схему” погашення наданих кредитів. Позичальники
групуються по 5 чоловік. Усі майбутні позики, на які може претендувати член групи
(пропонується взяти в кредит на 80 % більше, ніж по першій позичці) залежать від погашення
своїх позичок групою у цілому. Якщо одна людина не гасить свою позичку, інші члени групи
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або змушують його платити, або платять за нього. Член групи, що хоче отримати другу
позичку, стимулюється тим або іншим способом розрахуватися по першій. Відтак майже
98 відсотків перших позик повертаються вчасно. Банк називає цю систему „самопідтримка
порядку” (self policing), однак працівники банку щотижня обходять всіх позичальників,
здійснюючи постійне спостереження за ними. Водночас відсоток повернення інших позичок
виявляється істотно нижчим, ніж перших. Незважаючи на негативну критику, модель Грамин-
банк продовжує мати успіх і розвивати свою концепцію мікрокредитування.

По-третє, важливою умовою довгострокової ефективності державної бюджетної підтримки
є зобов’язання МФО щодо диверсифікації джерел залучення додаткових ресурсів (наприклад,
заощаджень населення, банківських кредитів, комерційних інвестицій тощо). У протилежному
випадку МФО стають занадто залежними від державної допомоги, що робить їх нестійкими в
довгостроковому аспекті, а отже, позбавляє можливостей стати повноцінними учасниками
фінансового ринку.

Таким чином, доцільно ще раз підкреслити, що кардинально змінити підприємницький
клімат в Україні можна лише на основі ефективної кредитної підтримки як підприємців на
початкових стадіях розвитку своєї справи, так і пріоритетних напрямів підприємницької
діяльності. Це дозволить створити принципово нові умови для розвитку підприємництва, яке
буде орієнтувати власну діяльність на виробництво конкурентоспроможної продукції,
адекватної світовим стандартам. Лише так можна прискорити процес просування економіки
України по шляху інноваційно-інвестиційного розвитку. Тому завданням наступних досліджень
стане розробка послідовності заходів щодо реалізації в Україні схем надання гарантій,
здійснення лізингового фінансування, субсидування процентної ставки по кредитних
договорах, венчурного фінансування.
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ПЕРЕДУМОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ
„НАЗДОГАНЯЮЧОГО” РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Розглянуті поточні показники, які характеризують стан і визначають перспективи
розвитку національної економіки порівняно з розвиненими країнами, а також проблемні
аспекти фінансового забезпечення стратегії розвитку України.

There was considered the current status indicators defined the development prospects of
national economy in comparison with developed countries, as well as problematic aspects of
Ukraine financial development providing.
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Необхідність вирішення гострих соціально-економічних проблем, що посилилися в
результаті фінансово-економічної кризи в країні, а також подолання існуючих відмінностей в
економічному розвитку України порівняно з розвиненими країнами викликає значний інтерес
до питання досягнення рівня економічного розвитку не тільки розвинених країн, але і
„докризового” рівня вітчизняної економіки.

На необхідність досягнення економічного зростання випереджаючими темпами порівняно
з розвиненими країнами і, як наслідок, структурної трансформації економіки вказує цілий
ряд вітчизняних учених, таких як: В. М. Гєєц [1], Т. І. Ефіменко [3], В. П. Кудряшов [4].
Особливості „наздоганяючого” розвитку розглянуті в роботах російських економістів:
В. Л. Іноземцева [5], Е. В. Неходи [6], Ж. Ш. Рамазанова [7].

Так, В. М. Геєц відзначає, що існуюча в Україні модель економічного зростання вичерпала
себе і „якщо не буде серйозних економічних потрясінь, то існує загроза скорочення темпів
зростання економіки. Тобто якщо економіка України не розвиватиметься в найближчі 5–
10 років на рівні 5 % і вище в середньорічному численні, у сфері споживання
накопичуватимуться проблеми і соціальні потрясіння неминучі” [1, с. 14].

Вітчизняна економіка є, по суті, економікою „наздоганяючого” типу, перед якою стоять
цілком певні завдання по ліквідації відставання від економік розвинених країн, тобто вихід на ті
позиції в найближчому майбутньому, які вони займають у даний час [2, с. 240].

Т. І. Ефіменко підкреслює, що „метою державної фінансової політики є забезпечення
істотного підвищення рівня життя громадян нашої країни....таких результатів можна досягти
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тільки за умови, якщо Україна за рівнем економічного розвитку досягне потенціалу розвинених
країн” [3, с. 4].

Таким чином, аналіз останніх публікацій і досліджень підтверджує гостру необхідність і
пошук можливостей швидкого виходу з кризи вітчизняної економіки у зв’язку з переходом
частки розвинених країн до постіндустріальної моделі розвитку.

Мета даного дослідження полягає в обгрунтуванні необхідності і розгляду передумов
переходу України від моделі „наздоганяючого” розвитку до „прориву” в рамках
постіндустріальної трансформації світового господарства.

Погіршення економічної ситуації в світі призвело до значної дестабілізації української
економіки і розгортання системної економічної кризи. Суттєве зниження обсягів виробництва
відбулося у всіх основних секторах економіки, що призвело до падіння ВВП на 15,1 % у 2009 р.
порівняно з попереднім роком [8].

Можливості обґрунтування поточного стану економіки проблемами її трансформації і
соціально-економічної перебудови суспільства вичерпані і перед державою стоять
альтернативи: або знайти шлях інтенсивного виходу на рівень економік розвинених країн, або
змиритися з поступовим переходом у розряд країн-аутсайдерів в осяжній історичній
перспективі. Проте останнє не може бути позитивно сприйнято населенням.

На сьогодні згідно з даними збірки „The World Competitiveness Yearbook” IMD [9], рівень
життя в Україні один із найнижчих серед країн не тільки Європи, але і найближчих сусідів по
СНД. За рівнем ВВП на душу населення, Україна входить до трійки найбільш бідних країн
Європи, випередивши тільки Албанію (6 000 дол. США) і Молдову (2897,39 дол. США) [9].
Білорусія, Росія і Казахстан випереджують Україну як за рівнем ВВП на душу населення, так
і за показниками, що характеризують „якість” життєвого рівня. У табл. 1 представлена динаміка
показника „якості” життя в бальній оцінці по ряду країн.

Таблиця 1
Динаміка „якості” життя за 10-бальною шкалою по ряду країн

Складена за даними [9].

Незважаючи на те, що за рівнем „якості” життя Росія трохи випереджає Україну, згідно з
оцінкою швейцарських аналітиків, проте цей показник у Росії в 2009 р. виріс порівняно з
2008 р., тоді як в Україні він неухильно знижується впродовж 2007–2009 рр. У результаті розрив

Країна 2007 2008 2009

Казахстан н/д н/д 4,45

Росія 3,41 2,89 2,94
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Україна 3,1 2,73 2,51

Болгарія 3,42 3,53 3,23

Угорщина 5,3 5,25 4,97

Польща 3,41 4,26 4,57
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Чехія 7,31 7,59 7,32

Німеччина 8,54 8,89 9,05

Франція 7,73 8,17 8,26

США 7,9 8,53 8,18
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Японія 6,55 6,9 7,05
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з Росією становив 0,43 бала. При цьому ВВП на душу населення в Росії перевищує в 2 рази.
Отже, реальний рівень життя в Україні на сьогодні в 2 рази нижче, ніж у Росії, при тому, що
економіка Росії пережила таке само падіння з 1991 р., як і Україна.

Це підтверджує, що Україні необхідно, використовуючи досвід інших країн, вийти на
необхідний рівень розвитку економіки за значно менший часовий період, ніж буде потрібно
у разі поступального еволюційного розвитку.

У табл. 2 для порівняння подано дані, що характеризують економічний розвиток Франції і
України.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика показників, що характеризують економічний розвиток

Франції і України (дані на 1.01.2010 р.)

Для порівняння рівнів розвитку економік різних країн найчастіше використовуються
показники реального ВВП і ВВП на душу населення, оскільки такі показники дозволяють
судити про середній рівень матеріального добробуту населення.

Як свідчать дані табл. 2, на 1.01.2010 р. реальний ВВП на душу населення Франції в 12,5 разів
перевищує аналогічний показник в Україні. Якщо порівнювати ВВП на душу населення за
паритетом купівельної спроможності (ПКС), що дає уявлення про кількість товарів і послуг,
що припадає на одного громадянина країни, або „душовий дохід”, то рівень життя у Франції
в 7 разів вище, ніж в Україні. Згідно з даними табл. 2, „якість” життя в Україні на 5,75 балів
нижче, ніж у Франції.

На підставі даних табл. 2 була проведена оцінка темпів зростання економіки України,
необхідних для досягнення обсягів реального ВВП на душу населення Франції.

Таблиця 3
Динаміка реального ВВП на душу населення для подолання „розриву” між рівнем

розвитку Франції і України

Показники Франція Україна

ВВП реальний 2 017 437 млрд. дол. США 914 720 млрд.грн /
113 629,82 млрд. дол. США

Чисельність населення, тис. ос. 65 447,37 45 962,9
ВВП реальний на душу
населення, дол. США 30 825,33 2 472,22

ВВП на душу населення по
ПКС, дол. США 42 747 6 300

Розмір мінімальної з/п у
місяць, євро 1 343,77 75

Обсяг реального ВВП на
душу населення, дол. США

Темп приросту ВВП на душу
населення, %Період, років

Франція Україна Франція Україна
3 32712,09 32712,09 2 136,52
5 34033,66 34033,66 2 68,95

10 37575,91 37575,91 2 31,28
15 41486,84 41486,84 2 20,69
20 45804,82 45804,82 2 15,72
25 50572,22 50572,22 2 12,83
30 55835,82 55835,82 2 10,95
35 61647,26 61647,26 2 9,62
40 68063,55 68063,55 2 8,64
50 82969,09 82969,09 2 7,28



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(52) 2011  17

Для виходу на рівень ВВП, що припадає на душу населення Франції, Україні необхідно
50 років при річному прирості ВВП в 7,28 %, які уряд вважає заставою успішності реформ,
що проводяться, і за умови, що протягом усього цього періоду економіці Франції буде властиве
зростання тільки в 2 %. Для подолання розриву протягом 25 років буде потрібно щорічний
приріст ВВП у 12,83 %, а протягом 10 років вітчизняна економіка повинна щорічно розвиватися
з темпом не менше 31,28 % (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка реального ВВП на душу населення для подолання „розриву” між рівнем
розвитку Франції і України

По суті, економіка України в даний час є економікою „наздоганяючого” типу. Сучасна
історія має немало прикладів і значніших темпів зростання в ряді країн. Україна повинна
пройти шлях наздоганяючої економіки інноваційного або „креативного” типу, тобто
інтенсивного економічного зростання. Для цього потрібні політична воля керівництва держави
по забезпеченню інтенсивного економічного зростання і готовність Кабінету Міністрів і НБУ
спільно управляти цим процесом.

Необхідність активної державної фінансової підтримки ряду напрямів розвитку
національної економіки на сьогодні не викликає сумніву. Пріоритетними інноваційними
галузями економіки України повинні стати національно-орієнтовані інноваційні проекти:
інформаційні технології, телекомунікації, авіабудування, космічне авіабудування, точне
машинобудування. Крім розвитку наукоємних галузей, необхідно змістити акценти на користь
традиційних для України галузей, де інноваційний розвиток дасть максимальний економічний
і мультиплікативний ефект: модернізація і впровадження інноваційних технологій у сільському
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господарстві, створення повноцінної автомобілебудівної галузі, виробництво
високотехнологічних конкурентоспроможних будматеріалів, активне оновлення транспортної
інфраструктури економіки.

При цьому, за оцінками прем’єр-міністра М. Азарова, для модернізації економіки в
найближчі 10 років буде потрібно інвестиції близько 1 трлн. дол. США [10, с. 11]. Цих коштів у
даний час немає і отримати їх без якісних змін в економічній політиці не можна. Ресурсами
розвитку можуть бути кошти банківської національної системи в частини капіталу і депозитів,
внутрішні і зовнішні позики, а також прямі іноземні інвестиції.

Як ресурси економічного зростання, можуть також розглядатися кошти кредитної емісії
центробанку з подальшим цільовим рефінансуванням банків за пільговими ставками для
кредитування суб’єктів підприємницької діяльності та для реалізації відповідних програм.
Таким чином, кредитна емісія повинна привести в дію кредитно-інвестиційний мультиплікатор
із створенням внутрішнього платоспроможного попиту на продукцію вітчизняних
виробників [2].

Ресурси, що отримуються в результаті кредитної емісії, мають як недоліки, так і переваги:
з одного боку, це суттєві ризики інфляції і девальвації, а з іншого – обсяги емісії і процентні
ставки за цільовими програмами визначаються центральним банком країни.

Банкоцентрична система України відіграє при цьому головну і вирішальну роль, Урядом
і НБУ ухвалюються рішення про те, щоб „точки зростання” економіки забезпечувалися
кредитними ресурсами як у достатніх обсягах, так і по прийнятних ставках. Так, ще в 2003 р.
була зроблена перша спроба системного впровадження на державному рівні рефінансування
банків під кредитування ними інвестиційних проектів згідно з тимчасовим положенням НБУ
№ 283 від 2.08.2003 р. „Про порядок кредитування (рефінансування) Центральним банком
України банків, які здійснюють довгострокове кредитування”. Цей сміливий і новий для
національної економіки підхід передбачав, по суті, можливість забезпечення економічного
зростання за рахунок кощтів кредитної емісії шляхом пільгового кредитування інвестиційної
діяльності, спрямованої на розвиток виробничої сфери.

Черговою спробою аналогічного стимулювання економічного зростання було прийняття
„Положення про рефінансування видачі Національним банком України кредитів банкам
України з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на
докризовий рівень” (Постанова Правління НБУ № 47 від 4.02.2010 р.).

Ці сміливі і нові для національної економіки підходи передбачали можливість економічного
зростання за рахунок коштів кредитної емісії шляхом пільгового кредитування інвестиційної
діяльності вітчизняних виробників. У результаті це повинно було призвести до підвищення
економіки до рівня розвинених країн і забезпечити прискорене економічне зростання з
регульованою інфляцією. Проте ці постанови не були реалізовані, а Постанову № 47 було
скасовано менше ніж через півроку (13.07.2010) Постановою Правління НБУ № 327. Причини
такого стану наступні:

1. На продукцію вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку попит є недостатнім
для впровадження ефективних, кредитоспроможних проектів бізнесу. Можливість пільгового
фінансування повинна доповнюватися кредитним „накачуванням” попиту на відповідну
продукцію.

2. Розрахунки показують, що при цьому кредитний – інвестиційна мультиплікація –
приводить до дисбалансів попиту і пропозиції на ринках економічної системи. Для
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недопущення цього необхідний постійний супровід процесів рефінансування – кредитування
з оцінкою зміни обсягів попиту – пропозиції і прийняттям управлінських рішень щодо зміни
структури інвестицій.

3. Емісійний характер ресурсів приводить до суттєвих ризиків появи некерованої інфляції
і девальвації. Причому девальвація може виникати унаслідок закупівель по імпорту на
наступних рівнях кредитно-інвестиційної мультиплікації.

На сьогодні інвестиційна дія держави на інвестиційний сектор економіки в Україні невелика.
Таким чином, емісійні ресурси виключно інвестиційного призначення дозволять забезпечити
на основі мультиплікативного ефекту багатократне збільшення масштабів залучення в
господарський обіг приватного капіталу для реалізації ефективних інвестиційних проектів.

Ресурси кредитної емісії, які використовуються для фінансування пріоритетних напрямів
розвитку вітчизняної економіки, здатні створити необхідний ефект внутрішнього розширення
попиту у випадку:

1) якщо масштаби додаткової емісії не перевищуватимуть обсяги, які реципієнт – реальний
сектор – зможе ефективно „прийняти” на конкретні проекти.

2) суворого централізованого контролю цільового використання цих коштів як з боку
державного комітету з економічного розвитку, так і з боку банків, що здійснюють цільове
кредитування;

3) перекриття каналів витоку капіталу з реального сектору економіки;
Отже, необхідність подолання існуючих відмінностей в економічному розвитку України і

вихід на рівень нинішнього споживання розвинених країн зрештою очевидні. Економіка України
неминуче повинна пройти по цьому шляху, використовуючи досвід інших країн, але не
повторюючи їх еволюційний розвиток, а вийшовши на необхідний рівень розвитку економіки
за значно менший часовий період. Реалізація стратегії „випереджаючого” розвитку вимагає
вкладення значних інвестиційних ресурсів. При цьому для реалізації програм стимулювання
економічного зростання можуть використовуватися одночасно різні джерела ресурсів: як їх
мобілізація на внутрішньому, так і на зовнішньому фінансових ринках. Як джерело необхідних
фінансових ресурсів, може бути використана керована кредитна емісія, в результаті
використання якої з’являється можливість подолати дезінтеграцію вітчизняної економіки і
забезпечити розширене відтворення економічної діяльності прискореними темпами.
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У статті визначено основні проблеми, напрями, рівні та етапи реформування
територіальної організації влади в Україні, обґрунтовано впровадження дворівневої
системи адміністративно-територіального поділу, розроблено пропозиції щодо
розукрупнення областей на нові адміністративно-територіальні утворення – округи, та
поділу сучасних районів на громади.

Basic problems, directions, levels and stages of reformation of territorial organization of
power in Ukraine are definite in the article, introduction of the two-tier system of administrative
territorial division is grounded, suggestions in relation to the first stage of reform are developed
– breaking up into smaller units of regions on new administrative territorial educations is
districts.

Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, громада, район, область,
регіон.

Реформа адміністративно-територіального устрою нашої держави повинна створити
систему управління місцевим та регіональним розвитком, яка б забезпечила ефективне
використання наявного економічного потенціалу для підвищення рівня життя громадян і
забезпечення динамічного розвитку адміністративно-територіальних утворень та країни в
цілому.

Після прийняття Конституції України Верховна Рада, Президент і Кабінет Міністрів здійснили
ряд заходів, спрямованих на реформування адміністративно-територіального устрою та
фінансового забезпечення територіальної організації влади: ратифіковано Європейську хартію
місцевого самоврядування, прийнято Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”
та близько десятка інших законів з питань місцевого та регіонального розвитку, Бюджетний,
Земельний та Податковий кодекси України. Указами Президента України затверджені
Концепція адміністративної реформи, Концепція державної регіональної політики та Програма
державної підтримки розвитку місцевого самоврядування України.

Здійснені заходи не забезпечили належного рівня місцевого управління та суттєвого
підвищення рівня життя громадян України. У цілому, сучасний стан місцевого розвитку
характеризується низьким рівнем фінансового, матеріального, кадрового та інших видів
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ресурсного забезпечення, необхідних для виконання завдань і повноважень місцевого
самоврядування; кризою соціальної інфраструктури (занепад житлово-комунального
господарства, охорони здоров’я, освіти, культури); поглибленням диспропорцій у соціально-
економічному стані територіальних громад; невирішеністю актуальних питань реформування
системи адміністративно-територіального устрою України.

Вітчизняні вчені мають вагомий науковий доробок у питаннях реформування
адміністративно-територіального устрою. Розробка методологічних і методичних засад
адміністративно-територіальної реформи була відображена в працях Коліушка І., Невелєва О,
Негоди В., Нудельмана В., Пирожкова С., Пухтинського М., Яцуби В. [1–7]. Але, незважаючи
на їх вагомий внесок, в адміністративно-територіальному устрої нашої держави
неврегульованими залишаються такі проблеми:

1. Значні диспропорції адміністративно-територіальних одиниць за площею та населенням
(найбільша за площею Одеська область (33,2 тис. км2) переважає найменшу – Чернівецьку
(8,1 тис. км2) більше ніж у чотири рази; а найбільша за населенням Донецька область (4,7 млн)
переважає найменшу – Чернівецьку (0,9 млн) більше ніж у п’ять разів; аналогічна ситуація на
рівні адміністративних районів: найбільший район – Харківський – 183,3 тис. населення, а
найменший – Коломацький (Харківської області) – 8,2 тис.).

2. Вiддаленiсть органів влади від споживачів їх послуг:
– значна кiлькiсть населених пунктів суттєво віддалена від органів влади своїх

адмiнiстративно-територiальних одиниць (122 районні центри (з 490) вiддаленi від обласних
центрів на відстань понад 100 км; 2,3 тис. сіл розташовані на вiдстанi більше 10 км від найближчих
органів влади – сільських рад; понад 5 тис. сіл не мають жодного управлінського пiдроздiлу);

– деякі території просторово не сполучуються з адмiнiстративними центрами своїх
адмiнiстративно-територiальних одиниць (переважна частина Черкаської області розташована
на правому березі Дніпра, але три її райони – на лівобережжі; м. Славутич просторово
розташоване в Чернiгiвськiй області, але адмiнiстративно знаходиться в Київській і т. д.);

– часто органи влади знаходяться за межами своїх адмiнiстративно-територiальних одиниць
(усі міста обласного значення залишаються районними центрами, тому районні органи влади
знаходяться поза межами своїх районів – на території міст, рівних цим районам за статусом
(тобто в сусiднiй адмiнiстративно-територiальнiй одиниці). Там знаходяться й центральні
об’єкти соціально-побутової інфраструктури районів (центральні районні лiкарнi, бiблiотеки,
будинки культури тощо). Користувачами послуг цих установ переважно є мешканці міст
обласного значення, а утримуються вони з районних бюджетів).

3. Перебування значної кiлькостi населених пунктів в адмiнiстративних межах інших
населених пунктів (м. Інкерман, смт Кача та ще 29 сільських поселень входять до складу м.
Севастополя; селища Ворзель, Гостомель, Коцюбинське входять до складу міста Ірпеня
Київської області; в Україні до складу міст обласного значення входять понад 500 інших
населених пунктів, а до складу міст районного значення – майже 1,4 тис. сіл i селищ).

4. Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади на місцях, що постійно призводить до виникнення конфліктних ситуацій.

Метою даної статті є розробка основних засад адміністративно-територіальної реформи,
визначення напрямів, рівнів та етапів реформування адміністративно-територіального устрою
України, впровадження заходів, які хоча б частково вирішували вказані вище проблеми.
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Наявна система адміністративно-територіального устрою є бар’єром для подальшої
бюджетної децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. Досвід європейських держав
свідчить, що реформування систем адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування не може бути розведено в часі. Адміністративно-територіальна реформа
найтісніше пов’язана з процесом децентралізації, яка є змістом реформи місцевого
самоврядування для Європи. Децентралізація державного управління – це розширення
повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за
рахунок повноважень центральних органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності
управління та найповнішої реалізації регіональних і місцевих інтересів.

Рівень бюджетного забезпечення місцевого самоврядування (в євро на душу населення
на рік) становить у Швеції – 2 500, у Чехії та Польщі – близько 1 600, в Україні – трохи понад 100.
Причому, коли в столичному Києві ця цифра сягає майже 400 євро, то в обласному центрі
Хмельницькому – 20, а в районному Старокостянтинові – 8. При цьому левову частку витрат
місцевих бюджетів становлять освіта (35 %), охорона здоров’я (25 %), соціальний захист (24 %)
– тобто те, що за своєю природою є функцією державної влади. Якщо вага соціально
спрямованих видатків місцевих бюджетів перевищує 85 %, то Державного бюджету України
становить лишень близько третини. Отже, держава свідомо перекладає тягар найскладніших
проблем на місцеве самоврядування, зовсім не задумуючись над тим, чи зможе воно з ним
упоратися [7].

Згідно зі статтею 2 проекту Закону України „Про територіальний устрій України”, мета
адміністративно-територіальної реформи полягає у максимальному наближенні влади до
споживачів управлінських послуг, необхідності оптимізації системи державного управління,
потребі вирівнювання соціально-економічного розвитку та розвитку інфраструктури
територій. Тому одним із фундаментальних положень державної політики у сфері
адміністративно-територіального устрою є „децентралізація у здійсненні місцевого
самоврядування та виконавчої влади” [8].

Але, на нашу думку, практична реалізація положень цього законопроекту призведе до ще
більшої централізації влади. Оскільки мінімальний розмір громади передбачається 5000 людей,
то об’єднуватись  у громади будуть не 2–3 села, а, як правило, близько десяти населених
пунктів. Адже середній розмір українського села становить 515 мешканців (на 28,5 тис.
сільських поселень – 14,7 млн сільських жителів). Отже, така громада, по суті, стає міні-
районом і про досяжність споживачів до основних послуг у межах 2–3 км не може бути
навіть мови. Таким чином:

– реально місцева влада стане менш доступною для членів громади, бо вирішення будь-
якого побутового питання вимагатиме поїздки до центру громади;

– жителі більшості сіл позбавляться права на створення власної системи місцевого
самоврядування;

– мешканці різних сіл змушені будуть постійно узгоджувати свої інтереси, що може
перетворюватися на джерело постійної напруги;

– управління такою громадою стане менш оперативним і більш затратним.
Створення таких громад оправдано, якщо більшість послуг, які тепер надають сільські

ради, надаватимуть сільські старости (голови), які одночасно будуть депутатами ради громади.
Для їх діяльності не потрібно спеціального приміщення, лише невелике матеріальне утримання.
Ще однією необхідною умовою формування громад є перехід районних послуг на рівень
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громади. У такому випадку автор пропонує ліквідувати не тільки районні державні адміністрації,
а також і районні ради, тобто фактично ліквідувати районний рівень управління взагалі.

Пропонуємо формувати дворівневу схему адміністративно-територіального устрою,
утворивши близько 50-60 земель чи округ (міні-областей) та 3000-3500 громад (міні-районів).
Тобто більшість областей необхідно буде поділити на менші адміністративні утворення. Це
дозволить позбутися диспропорцій між сучасними областями по території та кількості
населення. Поділ областей на нові адміністративно-територіальні утворення – землі (округи),
вирішує також проблему ексцентричного розміщення обласних центрів. З 24 областей у
18 центри розміщені ексцентрично. Оскільки ми повинні забезпечити транспортну досяжність
до обласного центру не більше 1,5 години, то саме поділ областей на землі (округи) дозволить
вирішити цю проблему.

Згідно з нашими пропозиціями, в Україні відбудеться реальна децентралізація влади та
наближення її до людей. Відбудеться розукрупнення сучасних областей та районів: землі чи
округи, що виникнуть на місці областей, будуть, за сучасними мірками, міні-областями, а
громади стануть міні-районами. Замість сільської ради, до якої часто треба було йти в сусіднє
село 5-10 км, у кожному селі працюватиме сільський староста чи голова, через якого можна
буде вирішити більшість нагальних потреб сільських мешканців. Він повинний буде не стільки
керувати селом (це буде прерогативою ради громади – колективного органу, де сільський
староста буде представляти інтереси села як депутат), скільки служити людям ланкою
сполучення із владою громади та державними органами, розміщеними в центрі громади
(передати заяву дільничому міліціонеру чи раді громади, взяти довідку в інспектора податкової
служби чи працівника пенсійного фонду тощо).

Районна ланка управління, на нашу думку, не потрібна зовсім, оскільки в нових умовах
громади будуть незалежними і непідпорядкованими вищим радам, їх повноваження і обов’язки
будуть чітко розмежовані, а досяжність до окружних (обласних) контролюючих органів у
межах 1–1,5 годин виключає необхідність існування подібних районних органів. Адже з теорії
управління відомо, що чим менше ланок передавання управлінських рішень зверху вниз та
зворотної інформації знизу вверх – тим краще. Закид про те, що теорія управління рекомендує
оптимальну норму – 8–10 об’єктів на одного суб’єкта управління, а в новій області (окрузі) їх
буде понад 50, ми відкидаємо у зв’язку з тим, що, по-перше, громади будуть не підпорядковані
ні обласним радам, ні обласним державним адміністраціям (тобто власне процес управління
як такий відсутній), а по-друге, звітність перед обласними органами влади по податках,
статистиці, виконанню законодавства та інших напрямах значно полегшується із розвитком
засобів зв’язку, мережі Інтернет і сучасної оргтехніки.

Зважаючи на те, що більшість населення (особливо сільське) є консервативним і з
пересторогою відноситься до будь-яких реформ, то пропагувати адміністративно-
територіальну реформу необхідно не як об’єднання сіл у громади і укрупнення районів (що
спостерігалось у 2005 р.), а саме як процес розукрупнення: поділ областей на землі (округи),
а районів – на громади. Зрештою, нові назви адміністративно-територіальних одиниць „земля”,
„округа”, „громада” є не принциповими, можна залишити традиційні „область” та „район”,
але вони будуть значно менші за площею та населенням ніж раніше. Таке пропагування
реформи буде дієвіше, адже кожний мешканець села зацікавлений у тому, щоб його село (чи
сусіднє) стало адміністративним центром нового району, а новий обласний центр став також
значно ближче (не більше 50-70 км). Крім того, в такому пропагуванні акцент необхідно робити



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(52) 2011  25

також на тому, що паралельно проведена бюджетна реформа дасть новим адміністративно-
територіальним утворенням значно більше грошових коштів на розвиток соціальної сфери.

Для забезпечення перенесення з районного рівня управління на рівень громади діяльності
територіальних органів міліції, пожежної служби, охорони здоров’я, освіти, пенсійного фонду,
податкової інспекції, інших органів, а також забезпечення розвитку управлінської та соціальної
інфраструктури необхідні надзвичайно великі грошові кошти. Якщо витрати лише на перший
етап адміністративно-територіальної реформи у Польщі оцінюються у 20 млрд дол. США, то
порівнюючи площу, чисельність населення та стан соціальної інфраструктури, Україні
необхідно близько 30-40 млрд доларів. Зіставляючи цю суму із обсягами річного бюджету,
приходимо до висновку, що адміністративно-територіальна реформа в Україні не може бути
одномоментною, на неї, як мінімум  необхідно 4-8 років.

Пропонуємо проводити адміністративно-територіальну реформу в два етапи: під місцеві
вибори 2014 і 2018 років.

Більшість учених [1–7], що займаються цією проблемою, пропонують на першому етапі
реформ створити громади, поступово протягом кількох років наповнювати їх об’єктами
соціальної інфраструктури, підготувати приміщення, кадри і лише потім приступити до
реформування районів та областей.

Ми рекомендуємо почати саме з розукрупнення областей.
По-перше, якщо почати реформу із створення громад, то виникне проблема кадрів.

Причому проблема подвійна: спочатку – де взяти кваліфіковані кадри в сільській громаді
чисельністю 5000 жителів, а потім – куди працевлаштувати звільнених при ліквідації районних
адміністрацій і рад спеціалістів. Адже ці процеси протікатимуть не одночасно, а з інтервалом
у п’ять років. Ми ж рекомендуємо ділити область чи район на менші адміністративно-
територіальні утворення, відповідно більшість спеціалістів та управлінців нових областей і
районів (громад) будуть не звільнені з попереднього місця роботи, а переведені із збереженням
стажу на подібну, а в більшості випадків, вищу посаду (наприклад, заступник начальника
управління статистики очолить відповідне управління в новій області). Це люди, які мають
професійний досвід і знають проблеми та специфіку саме цієї області чи громади завдяки
своїм попереднім службовим обов’язкам. Більшість кваліфікованих кадрів з обласних
державних адміністрацій перейдуть працювати у виконкоми обласних рад, а за
держадміністраціями залишаться здебільшого контролюючі функції.

По-друге, якщо почати реформування знизу, то хто буде організовувати створення громад
та управляти цим процесом? Досвід 2005 р. показав, що ініціативна група на чолі з віце-
прем’єром, навіть при великому бажанні, не зможе цього здійснити. Районні керівники не
тільки не зацікавлені у мобільності створення та ефективності діяльності громад, а навіть
навпаки активно протидіють цим процесам, адже після початку стійкої діяльності мережі
громад вони будуть звільнені. При такому стимулюванні іншої поведінки від них очікувати не
потрібно. Якщо ж, згідно з нашими пропозиціями, почати реформування зверху, то вибрані
народом і призначені Президентом керівники нових областей будуть зацікавлені в проведенні
реформи, власне для якої і завдяки якій вони й отримали свої посади. Аналогічні стимули
діятимуть і на другому етапі адміністративно-територіальної реформи при створенні громад
(міні-районів).

По-третє, розукрупнення областей не вимагатиме значних коштів. Збільшення
управлінських штатів, встановлення нових меж областей, витрати органів державної статистики
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та інші подібні витрати на першому етапі реформи ми оцінюємо в 5-10 млрд грн, тобто
цілком посильна сума навіть для річного бюджету держави. До наступних місцевих виборів (і
відповідно до другого етапу реформи) ще залишиться чотири роки, протягом яких держава,
в особі виконавчих комітетів обласних (окружних) рад, під наглядом обласних державних
адміністрацій, поступово наповнюватиме центри майбутніх нових громад об’єктами соціальної
інфраструктури, готуватиме приміщення, кадри і лише потім можна буде приступити до
ліквідації районів. При цьому більшість районних органів управління та контролю
передбачається перевести на рівень громад (міні-районів).

Щоб позбутися високої диференціації областей за територією та чисельністю населення,
пропонуємо створювати області з населенням від 500 тис. до 1 млн осіб та територією 9-
12 тис. км2, а міста-регіони виділяти за наявності в них понад 750 тис. населення.

На підставі зазначеного вище можна зробити такі висновки:
1. Актуальність проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні є питанням

риторичним, що не викликає заперечень, але ставить проблему визначення шляхів, рівнів та
етапів здійснення цього реформування.

2. Дворівнева схема адміністративно-територіального устрою дозволяє оптимізувати
систему управління територіальними утвореннями різного рівня, а також суттєво спростити
бюджетний процес, зробивши його прозорішим (відносини на пряму „держава – громада”).

3. Двоетапність та тривалість проведення реформи дасть змогу заспокоїти населення і
особливо районне керівництво, яке на даний час є найбільшою опозицією до будь-яких змін,
що приведуть до ліквідації їх посад.

4. Для реальної децентралізації влади та наближення її до людей необхідний процес не
об’єднання (сіл у громади, громад у райони і т.д.), а саме розукрупнення, розділення сучасних
областей та районів на менші адміністративно-територіальні утворення – округи та громади.

5. Хибною є думка про те, що адміністративно-територіальну реформу можна здійснювати
лише за умови підтримки населенням, за ініціативою громад тощо. Навпаки, реальним є
лише централізоване (часто примусове) реформування. Звичайно, при цьому повинна
проводитись активна інформаційно-роз’яснювальна робота та бюджетне стимулювання.

6. Починати адміністративно-територіальну реформу необхідно „зверху”. Це дозволить
ефективно організувати та управляти процесом реформування. Тому першим етапом
реформи повинно бути розділення областей на нові, менші за територією та населенням
адміністративно-територіальні утворення – округи, а потім поділ їх на громади.

7. Розукрупнення областей дає можливість позбутися значних диспропорцій між
сучасними областями по території та кількості населення, а також вирішує проблему
ексцентричного розміщення обласних центрів і забезпечує транспортну досяжність до
обласного центру не більше 1,5 години.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Статтю присвячено дослідженню соціальної напруженості в регіонах України із

застосуванням методу інтегральної оцінки. За інтегральним показником соціальної
напруженості регіони було поділено на чотири групи.

The article is devoted research of social tension in the regions of Ukraine. For this purpose
there was the applied method of integral estimation. For this purpose there was the applied
method of integral estimation.

Ключові слова: соціальна напруженість, соціальні ризики, соціальний розвиток,
соціальні диспропорції, регіональна диференціація соціального розвитку

Одним із видів соціального ризику є соціальна напруженість регіонів. Соціальна
напруженість може проявлятися в ряді найбільш значимих симптомів: суттєве зростання
незадоволення серед населення, недовіра до влади, конфлікти в суспільстві, тривожні настрої.
У трансформаційних умовах розвитку українського суспільства та в умовах побудови соціально
орієнтованої ринкової економіки термін „соціальна напруженість” використовується все
частіше. З погляду наукового підходу – це багатостороннє явище, яке вимагає постійної уваги
з боку органів управління.

Аналіз останніх публікацій і результати досліджень з даної тематики свідчать про те, що
явище соціального напруження є предметом постійної уваги з боку соціологів, економістів,
політологів, філософів. Кожна група дослідників вкладає в дане поняття свій особливий зміст.
Зокрема, питання впливу соціальних змін на соціальну структуру порушувалось у роботах
О. Чернявської. Не залишилася поза увагою проблема державної політики по зниженню
соціальної напруженості, яка активно досліджується в працях Н. Сокур. Разом з тим, деякі
концептуальні питання соціальної напруженості в суспільстві потребують подальшої розробки.
Тому метою статті є дослідження в сучасних умовах впливу різних факторів на соціальну
напруженість і визначення ступеня прояву соціальної напруженості в усіх регіонах України.

Можна вважати, що соціальна напруженість – це масовий адаптаційний синдром, який
відображає ступінь і способи соціального пристосування різних груп населення до соціально-
економічних труднощів і соціальних змін. Досить часто соціальна напруженість проявляється
в різкому невдоволенні та недовірі до органів влади, підвищеній конфліктності в суспільстві,
зростанні тривожності, економічної депресії, ажіотажному попиті, погіршенні демографічної
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ситуації, стресогенності соціальних відносин. На різних рівнях у результаті соціальної
напруженості в суспільстві відбувається: збільшення смертності, загострення хронічних
хвороб, агресивність населення, підвищення політизації суспільства, зростання злочинності,
активізація міграційних потоків, втрата соціальної протидії. Функціонально соціальна
напруженість може проявлятися конструктивно та деструктивно. Деструктивна функція,
зокрема, руйнує державу, економіку, владу, особистість, соціальні відносини.

На появу соціальної напруженості впливає ряд факторів. У свій час класифікації таких
факторів приділили значну увагу М. А. Кізім та В. В. Узунов. Вони вважають, що основними
групами, які впливають на соціальну напруженість є: економічні (якість життя населення)
(51,6 %); психологічні, пов’язані з індивідуальними особливостями громадян (23,6 %), протесті
(11,8 %) [2, с. 23]. Можна стверджувати, що серед факторів впливу на соціальну напруженість
найбільш значущим є якість життя населення (рис. 1). Крім того, фактори соціальної
напруженості доречно поділяти на об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних потрібно віднести
обмеженість матеріальних і духовних ресурсів, майнове розшарування населення, існування
різних соціальних груп, різні соціально-політичні позиції, етнонаціональні та релігійні
відмінності. Крім того, фактори соціальної напруженості доречно поділяти на об’єктивні та
суб’єктивні.

Рис. 1. Фактори впливу на соціальну напруженість
До об’єктивних факторів необхідно віднести обмеженість матеріальних і духовних ресурсів,

майнове розшарування населення, існування різних соціальних груп, різні соціально-політичні
позиції, етнонаціональні та релігійні відмінності. До суб’єктивних – відмінності в цілях та

Фактори впливу на соціальну напруженість

Політичні:
 політична поляризація, втрата довіри до
влади, неприйняття економічних реформ,
економічний та політичний дискомфорт Етнічні:

міжетнічні проблеми, етнічна
гомогенність

Правові:
порушення прав людини

Психологічні:
 тривожність, страх, песимізм, апатія,
безвихідь, незадоволеність роботою,

незадоволеність життєвим положенням і
соціальним статусом, психологічна

напруженість

Протесні:
демонстрації, страйки, голодування, акції

протесту, готовність до активних дій
протесту

Якість життя:
 безробіття, інфляція, демографічні фактори, смертність, зростання психічних хвороб, дитяча
смертність, розлучення, зростання злочинності, несправедливий розподіл доходів, наслідки
приватизації, розшарування суспільства, низький матеріальний рівень, бідність, зниження
рівня особистого споживання, скорочення обсягу і якості медичних послуг, низький рівень

соціального забезпечення, загострення житлової проблеми, страх бідноти, екологічна
ситуація, міграція і еміграція, алкоголізм і наркоманія
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уявленнях про цінності, страх за можливі втрати, у тому числі соціально-економічного
характеру, суперечності способи поведінки, відчуття обмеженості в культурному чи мовному
середовищі.

При аналізі ситуації, яка склалася в Україні, стає зрозуміло, що держава не має ефективного
впливу на соціальну напруженість. Серед них характерними є негативні структурні зрушення
в русі народонаселення, падіння народжуваності, збільшення захворюваності та смертності,
інтенсифікації міграційних процесів, посилення соціальних патологій. Порушення пропорцій
соціального відтворення призводить до диспропорційності соціального розвитку. Виникають
нові проблеми: локального і структурного безробіття, соціальної незахищеності населення,
бідність, невпевненість у майбутньому. Крім того, загострюються старі проблеми, такі як:
житлова, проблема охорони здоров’я, освіти, поглиблюється екологічна небезпека,
посилюється невдоволеність населення. Забруднення навколишнього середовища, погіршення
умов життя, нераціональне харчування, поширення шкідливих звичок, наростання стресових
чинників, різке скорочення фінансування охорони здоров’я, а отже, й зниження якості
медичного обслуговування негативно позначилися на здоров’ї громадян України, як наслідок
– значно збільшилася загальна захворюваність населення. В Україні в середньому на кожні
100 осіб припадає 175 зареєстрованих хвороб. Погіршення стану здоров’я населення
призводить до зниження якісних і кількісних характеристик людського потенціалу України,
зумовлює зростання потреб у медичній та соціальній допомозі, спричинює зниження
добробуту людей.

Економічна криза, що призвела до закриття багатьох підприємств, затримки з виплатою
заробітної плати, її значного зниження, спричинила суттєві структурні диспропорції у
використанні трудового потенціалу та значне зростання диференціації доходів населення.
Регіональна диференціація рівня людського розвитку призводить до соціальної нерівності та
посилення міграційних процесів. Незважаючи на тривалий період відновлення економічного
зростання, праця в Україні досі не стала повсюдно засобом гарантування гідного рівня життя
громадян. Хоча останнім часом відбулися позитивні зрушення у зростанні як номінальної,
так і реальної заробітної плати, вона все ж таки залишається на безпрецедентно низькому
рівні. За даними статистики, понад 3 млн працівників в Україні своєю працею не можуть
забезпечити мінімального рівня споживання.

Загострилося чимало молодіжних проблем, серед яких – доступ до освіти,
працевлаштування, забезпечення житлом. Кожна третя молода людина не задоволена своїм
соціальним статусом і лише третина бачить власну соціальну перспективу в Україні. У
молодіжному середовищі панує найвищий рівень безробіття (13,9 %), найчастіше вимушеного.
Відсутність механізмів забезпечення робочими місцями зумовила зростання злочинності в
молодіжному середовищі. Зберігається диспропорція між потребами ринку праці і кількістю
спеціалістів, які готуються навчальними закладами. За даними Державної служби зайнятості,
у 2007 році лише 32 % випускників ВНЗ отримали роботу. Низькими є якість життя і соціальна
активність сільської молоді, яка є неконкурентоспроможною на освітньому ринку та ринку
праці.

Попри те, що у ХХІ століття Україна увійшла до групи найбільш „освічених” країн світу,
високі кількісні показники освітньої сфери не мають належного практичного прояву на різних
рівнях суспільного життя. Відбувається зниження доступності освіти (особливо дошкільної та
вищої), у тому числі для дітей з обмеженими можливостями, дітей-сиріт і дітей із
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малозабезпечених сімей, які часто не охоплені освітою; поглиблюється розрив у рівні освіти
між жителями міст і сіл, випускниками повних і малокомплектних шкіл. Погіршується якість
загальнодоступних освітніх послуг; порушується принцип єдності навчання та виховання,
взаємодії між освітньою системою і виробництвом, зокрема відбувається надмірне
скорочення спеціальностей природничого і технічного напрямів, без яких неможливий перехід
до сталого розвитку суспільства та інноваційної моделі економічної системи. Динаміка
освітньої сфери слабко пов’язана з процесами структурних змін економіки країни. Триває
значне відставання розвитку середньої та вищої освіти та професійного навчання від потреб
сучасного ринку праці, високих вимог конкурентного середовища на ньому. Відтак
зберігається розрив між рівнем отриманої освіти та рівнем доходу, що дестимулює молодь в
отриманні дійсно якісної, необхідної для суспільства освіти.

Отже, зазначені показники дозволяють зробити висновок про те, що в Україні існує певний
розрив між декларованими державою цінностями-цілями та реально існуючими практиками.
Такий стан справ не сприяє гуманітарному розвитку України, суспільній консолідації, оскільки
суперечить традиційним цінностям суспільства – соціальній справедливості та солідарності [3].

Предметом порівняльного міжрегіонального аналізу є широке коло процесу соціальної
напруженості регіонів, що описується чисельними показниками, які різносторонньо
характеризують регіональну специфіку соціальної напруженості. Реалізація даного завдання
може бути досягнута на основі комплексного підходу до оцінки регіонів і визначення
інтегрального показника, що характеризує це негативне явище. При визначенні соціальної
напруженості регіонів України обробка статистичних даних здійснювалася за допомогою
методу інтегральних оцінок, що ґрунтується на розрахунку стандартних відхилень
індивідуальних значень показників від максимального та мінімального значень та їх відхилень.
Вся процедура оцінки соціальної напруженості регіонів складається з таких послідовних кроків:

Крок 1. Відбір показників державної статистики, які характеризують соціальну напруженість
регіонів України. Вибір максимального та мінімального значення для кожного показника на
основі статистичних даних усіх регіонів України.

Крок 2. Стандартизація кожного з показників на основі варіаційного розмаху. Така формула
може використовуватися для показників, зростання яких має негативний ефект:

minmax
min

yijyij
yijyijZij



 ,

де yij значення i -го показника у j -го регіону;

minmax, yijyij – максимальне та мінімальне значення i -го показника.а.
Для здійснення інтегрального оцінювання підраховано такі відносні показники:
Z1 – кількість підприємств, які отримали збиток, у % до загальної кількості підприємств;
Z2 – загальний коефіцієнт смертності населення на 1000 осіб наявного населення;
Z3 – загальний коефіцієнт смертності дітей до 1 року на 1000 новонароджених;
Z4 – кількість розлучень, одиниць;
Z5 – заборгованість по заробітній платі, млн грн;
Z6 – рівень безробіття населення за методологією МОП;
Z7 – частка працівників, у яких заробітна плата нижче прожиткового мінімуму для

працездатної особи;
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Z8 – кількість потерпілих від травматизму, пов’язаного з виробництвом, осіб;
Z9 – обсяги шкідливих викидів в атмосферне повітря, тис. т;
Z10 – утворилося відходів І-ІІІ класу небезпеки, тис. т;
Z11 – кількість зареєстрованих злочинів, випадків;
Z12 – не розкрито злочинів, випадків;
Z13 – невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії, інших виплат, випадків;
Z14 – заборгованість оплати населенням житлово-комунальних послуг, млн грн;
Z15 – смертність населення від зовнішніх причин у побуті;
Z16 – чисельність дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування на 100 000 дітей.
В. Визначення узагальнюючих показників соціальної напруженості регіонів на основі

окремих:

 ZijZу ,

де Zу  – узагальнюючий показник соціальної напруженості конкретного регіону;
Г. Розрахунок на основі узагальнюючих показників інтегрального коефіцієнта, який

відображує рівень соціальної напруженості в кожному регіоні України.

n
ZуZin  ,

де Zin  – інтегральний коефіцієнт соціальної напруженості регіону;
n  – кількість показників.
Результати здійснених підрахунків подано в таблиці 1.
Д. Групування регіонів України за величиною інтегральних коефіцієнтів соціальної

напруженості. Інтегральний показник соціальної напруженості в розрізі регіонів подано
графічно на рис. 2.

Рис. 2. Інтегральні показники соціальної напруженості регіонів України
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Графічне зображення наочно підкреслює значні територіальні відмінності соціальної
напруженості, що сформувалася на території регіонів України. За величиною інтегрального
показника, який характеризує соціальну напруженість, регіони України були об’єднані в
4 групи (табл. 2).

Таблиця 2
Групування регіонів України за інтегральним показником соціальної напруженості

Найбільш чисельною є третя група (13 регіонів), інтегральний показник якої становить від
0,251 до 0,350. Найкраща ситуація спостерігається у м. Севастополі, де ступінь соціальної
напруженості за інтегральним показником становить 0,147. Найгірша ситуація сформувалася
у Донецькій області, де інтегральний показник соціальної напруженості становить 0,824. Таким
чином, максимальний інтегральний показник соціальної напруженості у Донецькій області в
5,6 раза перевищує мінімальний показник соціальної напруженості в м. Севастополі.

Така узагальнена оцінка соціальної напруженості дозволяє сформувати уявлення про
ситуацію в кожному регіоні, визначити характер міжрегіональних відмінностей та розробити
систему заходів подолання соціальної напруженості в усіх регіонах України.

Сучасна наука не піддає сумнівам значимість інститутів для соціального зростання будь-
якої держави та подолання соціальних диспропорцій. Загальноприйнятим є той факт, що
стабільність та ефективність державних інститутів є базовими умовами для соціально-
економічного розвитку. Для досягнення лідируючих позицій потрібно сформувати ефективне
інституційне середовище, яка базується на високій якості державного управління. Саме таке
середовище виключає появу соціальних ризиків і соціальної напруженості, як наслідок,
відбувається загострення суперечок між усіма учасниками соціального розвитку. Якість
державного управління насамперед охоплює такі важливі аспекти: стабільність поличної
системи; ефективність органів державного управління; якість регулюючих інститутів; якість
правових інститутів; антикорупційний контроль як складову контролю тінізації економіки.
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РИНОК НЕРУХОМОСТІ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
ТА КАТЕГОРІЇ

У статті розглянуто вихідні поняття і категорії ринку нерухомості, сегментацію
ринку.

The article deals original concept and category of the real estate market. Also analyzed the
segmentation on the real estate market.

Ключові слова: ринок нерухомості, інститут нерухомості, попит, пропозиція.

У часи економічних перетворень інституційне середовище обороту нерухомості постійно
розширюється. У сучасній економіці нерухомість може виступати і як товар, і як капітал, і як
власність. Змінюється чисельність інститутів та інституцій на ринку нерухомості, а відповідно
і змінюються відносини на ринку. Усе це робить надзвичайно актуальним дослідження
нерухомості як специфічної економічної категорії і ринку нерухомості. Дослідженням питань
щодо становлення, розвитку ринку нерухомості займається багато вітчизняних і зарубіжних
учених. Серед них такі, як А. Асаул, І. Балабанов, В. Гайдук, В. Горємикін, В. Григор’єв,
О. Гриценко, В. Зеленський, С. Коростелєв, І. Кривов’язюк, Н. Лебідь, А. Моченков, О. Мухін,
В. Павлов, І. Пилипенко, І. Тарасевич, Р. Дрейк, Дж. Фрідман, Н. Ордуей, Г. Харрісон,
Г. Цукерман, Дж. Влевіес та інші. Ними досліджено проблеми становлення та розвитку ринків
нерухомості в умовах розвиненої ринкової економіки. З метою розуміння категоріального
апарату ринку нерухомості і нерухомості розглянемо вихідні поняття та категорії ринку
нерухомості.

Існує багато підходів до визначення ринку нерухомості. Так, С. Мочерний зазначає, що
„ринок нерухомості – це особливий вид ринку, на якому об’єктом купівлі-продажу чи застави
для отримання кредиту є нерухомість… один із основних видів ринку, який у взаємодії з
ринком товарів і послуг та ринком капіталів визначає особливості господарського механізму
сучасної регульованої економіки” [3, с. 240]. М. Коваленко та Л. Радванська вказують, що
„ринок нерухомості – це система економічних, цивільно-правових відносин, що виникають з
приводу об’єктів нерухомості і прав на них, у межах якої формується попит, пропозиція, ціна
та вартість на зазначені об’єкти” [4, с. 5]. На думку Л. Чубук „ринок нерухомості – це сфера
укладання угод з нерухомістю, згідно з якими передаються різноманітні (повні та часткові)
права володіння нею та здійснюються альтернативні варіанти землекористування” [9, с. 6].
І. Крекотень, визначаючи регіональний ринок нерухомості, вказує що це „система відносин,
що виникають при операціях із нерухомістю – купівля-продаж, оренда, іпотека, які
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забезпечують перехід прав на об’єкти нерухомості та сукупність послуг, що обслуговують
даний ринок і характеризуються розміщенням на території регіону та об’єднаних спільною
метою – задоволення потреб населення регіону” [5, с. 5]. Усі названі визначення враховують
таку особливість нерухомого майна, як високий рівень диференціації прав на неї, що зумовлює
велику кількість можливих ринкових трансакцій стосовно нього, які відрізняються обсягом і
повнотою передачі правомочностей. Проте, з окремими положеннями, викладеними у них
важко погодитись. Так, жодне з них не включає поняття інституційної структури ринку, яка
характеризує „правила гри” між його учасниками та механізми їх забезпечення (що особливо
актуально саме для ринку нерухомості, враховуючи названу вище різноманітність операцій
та правомочностей, що можуть передаватися). Так, Д. М. Бонцевич, зазначаючи про
необхідність урахування інституційної складової ринку вказує, що ринок нерухомості – це
сукупність соціально-економічних та економіко-правових відносин, які упорядковують
поведінку господарюючих суб’єктів стосовно створення та управління об’єктами
нерухомості, а також управління ними [1, с. 17].

На нашу думку, найбільш повно ринок нерухомості можна охарактеризувати як
інституційно організовану систему економічних відносин, які виникають щодо повної або
часткової передачі правомочностей, пов’язаних із нерухомістю, у межах яких формується
попит, пропозиція та ціна таких правомочностей. Окремо потрібно розмежувати поняття
„інститут нерухомості” та „ринок нерухомості”. Обидва терміни характеризують інституційні
утворення, однак у випадку інституту нерухомості йдеться про систему правил і механізмів їх
захисту, які застосовуються до всього масиву операцій з нерухомим майном: володіння,
управління, використання, відчуження, а у випадку ринку нерухомості – лише про правила та
механізми, які застосовуються до операцій, пов’язаних із обігом правомочностей, пов’язаних
із нерухомістю. Таким чином, інститут ринку нерухомості є вужчим, ніж інститут нерухомості.

О. В. Мірошниченко, виділяючи особливості ринку нерухомості, вказує, що він
характеризується:

– специфічним характером ринкового обігу об’єктів нерухомості через обіг прав на них;
– роздільністю юридичних прав;
– складністю та гнучкістю системи фінансування придбання об’єктів нерухомості;
– високим рівнем ризику та непевності;
– нерівномірністю та різним спрямуванням грошових потоків;
– локалізованістю, сегментованістю та персоналізацією ринків нерухомості;
– обмеженою можливістю саморегулювання за допомогою цінового механізму;
– низькою, порівняно з іншими товарами, ліквідністю об’єктів нерухомості;
– особливостями оподаткування операцій із нерухомою власністю у різних країнах і

регіонах;
– високим ступенем впливу регіональних особливостей та високим рівнем трансакційних

витрат [6, с. 6].
З названими переліком особливостей можна погодитися лише частково. Так, роздільність

юридичних прав (або правомочностей) є особливістю не ринку, а інституту нерухомості;
характерною ж рисою ринку нерухомості, що випливає з неї, є зазначений у переліку
специфічний характер ринкового обігу об’єктів нерухомості через обіг прав на них.
Особливості оподаткування операцій із нерухомою власністю у різних країнах і регіонах також
не є рисою, що характеризує ринок нерухомості та дозволяє відрізнити його від інших ринків,
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адже неоднаковість оподаткування операцій та їх об’єктів у різних державах та, в окремих
випадках, регіонах, притаманне більшості ринків.

Інший підхід виділяє такі особливості ринку нерухомості, як слабкий рівень
досліджень, незбалансованість попиту та пропозиції, циклічний характер розвитку, високий
ступінь державної урегульованості, зростання вартості об’єкта нерухомості у часі, низька
ліквідність, високий рівень трансакційних витрат, обмежена кількість продавців та покупців [8,
с. 11].

До цього переліку також є певні зауваження. Низький рівень досліджень характерний не
для ринку нерухомості як такого, а швидше для сучасного стану ринку нерухомості в Україні,
а відповідно не може розглядатись як особливість ринку нерухомості як економічної категорії.
Певна незбалансованість попиту і пропозиції характерна для усіх ринків. Тут більш доцільно
зазначити про низьку можливість застосування ринкового механізму для їх збалансування
(що було зазначено у попередньому переліку); цим же зумовлений і високий рівень
державного регулювання (а точніше, необхідність високого рівня державного регулювання).
Зростання вартості об’єкта нерухомості у часі також важко назвати характерною рисою ринку
нерухомість, насамперед через зазначений у тому ж переліку циклічний характер розвитку
ринку.

Відповідно, можна виділити такі сутнісні особливості ринку нерухомості, як:
– специфічний порядок обігу об’єктів, що проявляється у обігу правомочностей,

пов’язаних із ними;
– висока роль фінансових інструментів;
– високий рівень трансакційних витрат;
– локалізованість, сегментованість і персоналізація ринків нерухомості;
– обмеженість дії ринкового механізму, необхідність державного регулювання;
– циклічний характер розвитку ринку;
– низька ліквідність об’єктів нерухомості поряд з їх тривалою присутністю на ринку.
Розглянемо наведені особливості докладніше.
Як зазначалося вище, правомочностям, пов’язаним із нерухомістю, притаманний особливо

високий рівень диференціації, що зумовлює значну кількість операцій по їх обігу. Це випливає
із багатофункціональності об’єктів нерухомості, можливості їх тривалого використання. Іншим
фактором, що призводить до диференціації правомочностей, пов’язаних із нерухомістю, є
висока ціна на її об’єкти поряд із її необхідністю практично у всіх сферах господарського та
суспільного життя. Відповідно, ринок нерухомості умовно можна поділити на два сегменти:
ринок прав володіння нерухомістю та ринок прав користування нерухомістю. На першому
здійснюється обіг повних наборів правомочностей, пов’язаних із нерухомістю; на другому –
обертаються тільки окремі правомочності, пов’язані із нерухомістю, при чому титул власності
на самі об’єкти не змінюється (права оренди, емфітевзису, суперфіцію, лізингу тощо).

Тісний зв’язок ринку нерухомості з фінансовими інструментами зумовлений високою
вартістю створення об’єктів нерухомістю, їх високою ціною, а також високими трансакційними
витратами на ринку, що потребує залучення значних фінансових активів для його ефективного
фінансування. Крім того, фінансові інструменти дозволяють опосередкувати операції по
переходу правомочностей (особливо в процесі інвестування у нерухомість), трансформувати
ризики, що виникають на ринку та підвищити ліквідність обігу [10, с. 7].
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Складність структури об’єкта пов’язана можливістю варіацій сукупності фізичних та
юридичних властивостей, а також наявна висока складність ринкових процесів, що призводить
до високих трансакційних витрат учасників ринку. До високих трансакційних витрат призводить
також складність ринкових процесів і складність набуття інформації, що призводить до
складності визначення, перевірки, закріплення прав, укладення договорів. Нейтралізація
трансакційних витрат потребує створення ефективної інституційної структури, яка повинна
забезпечувати стандартизацію укладання договорів, чітке закріплення правомочностей,
покращання доступу учасників ринку до інформації, необхідної для прийняття рішень.

Локалізація, сегментація та персоналізація ринків нерухомості зумовлена особливостями
економічної природи нерухомості. Локалізація зумовлена непереміщуваністю нерухомості,
яка має три виміри: фізичний, економічний та правовий [2, с. 8]. Фізична непереміщуваність
витікає з фізичного зв’язку нерухомості з землею, що робить неможливим її переміщення без
втрати фізичних властивостей. Економічна непереміщуваність полягає у переході економічних
властивостей землі на об’єкт нерухомості, неможливість переміщення об’єктів нерухомості
без втрати економічної цінності та можливості використання за призначенням у господарській
діяльності. Юридична непереміщуваність полягає у юридичному зв’язку об’єкта нерухомості
та конкретно визначеної земельної ділянки, необхідності встановити місцезнаходження для
юридичного опису об’єкта нерухомості як об’єкта правовідносин. У результаті попит і
пропозиція на ринку нерухомості жорстко прив’язані до місця розташування того чи іншого
об’єкта і зазнає впливу цілого ряду додаткових факторів: умов довкілля (екологічна обстановка,
рівень розвитку інфраструктури), соціальних умов (демографічні фактори, рівень злочинності
тощо). Ці умови дозволяють отримувати додаткові ренти від об’єктів нерухомості (напр.,
сформульовану О. Гриценко „ренту агломерації” [2, с. 4]).

Сегментація ринку зумовлена „триєдністю” ринку нерухомості. З одного боку, його можна
розглядати як ринок споживацьких благ, з іншого – як ринок факторів виробництва, з третього
– як інвестиційний ринок. Це зумовлено багатогранністю та багатофункціональністю товару,
що на ньому представлений, тобто нерухомості. Таким чином, ведучи мову про ринок
нерухомості, потрібно мати на увазі його поділ на три великі сегменти:

– ринок споживчої (житлової) нерухомості;
– ринок виробничої та комерційної нерухомості (ринок нерухомості як фактор

виробництва);
– ринок інвестиційної нерухомості.
Таку позицію щодо сегментації ринку нерухомості, зокрема, мають О. Гриценко та

І. Крекотень. На нашу думку, саме така класифікація сегментів ринку нерухомості повинна
бути вихідною при його аналізі, адже цілі, з якими формується попит, значно впливають на
його характер, а відповідно – на поведінку первинних учасників ринку, тобто продавців і
покупців нерухомості. Крім того, така сегментація дозволяє виявити зв’язки ринку нерухомості
з іншими ринками.

„Триєдність” ринку нерухомості зумовлює його особливе положення у системі ринків.
Через фінансові інструменти, які застосовуються на ринку нерухомості, особливо у сегменті
інвестиційної нерухомості, він залучений до сфери ринку цінних паперів. Додатково, сегмент
інвестиційної нерухомості пов’язаний з інвестиційним ринком. Сегмент ринку виробничої
нерухомості тісно пов’язаний із системою ринків факторів виробництва. Сегмент же житлової
нерухомості пов’язаний зі споживчими ринками. Так, В. І. Павлов та Н. І. Ліповська-
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Маковецька зазначають, що ринок нерухомості – „інтегрована категорія, якій властиві риси
ринків товарів, інвестицій та послуг, а також фондового та фінансового ринків” [7, с.11].

Персоналізація ринків нерухомості зумовлюється унікальністю кожного об’єкта внаслідок
великої кількості ознак, що його характеризують (сукупність фізичних та економічних
властивостей самого об’єкта, його місце розташування). Відповідно, попит на ринку
нерухомості найменше схильний до субститутизації, ніж на інших ринках, адже покупець, як
правило, орієнтований на придбання визначеного об’єкта нерухомості, або об’єкта
нерухомості, якому притаманні певні заздалегідь визначені властивості.

Важливою ознакою ринку нерухомості є і його низька схильність до саморегуляції. Це
зумовлено відсутністю вільної конкуренції, яка викликана рядом факторів. До них відносяться
згадувана вище відносно низька кількість учасників ринку, невисока вірогідність досягнення
ринкової рівноваги, що зумовлюється інертністю пропозиції та низькою можливістю її
пристосування до вимог попиту (особливо на первинному ринку), низька інформованість
учасників ринку, нестабільність ціни тощо. Низька здатність до саморегуляції вимагає
підвищення ролі держави в регулюванні відносин на ринку нерухомості.

Ринок нерухомості характеризується циклічністю свого розвитку. Така риса, у принципі,
притаманна будь-якому ринку, однак враховуючи названу вище низьку схильність даного
ринку до саморегуляції, а також його визначальна для економічного та соціального розвитку
роль, роблять проблему циклічності особливо важливою. На сьогодні не існує єдиного підходу
до трактування причин і природи циклів на ринку нерухомості, як не існує і єдиного підходу
до розуміння економічних циклів. Разом з тим, можна стверджувати, що цикл на ринку
нерухомості характеризується тими само фазами, що й економічний цикл у цілому: спад,
депресія, відновлення, пік. Ряд дослідників вказують на певне випереджання циклів на ринку
нерухомості порівняно із загальним циклом ринку нерухомості, принаймні у державах з
розвиненою ринковою економікою. Таким чином, тенденції на ринку нерухомості виступають
у ролі індикатора загальних тенденцій розвитку національної економіки. Проте необхідно
зазначити, що таке твердження до сучасної української економіки можна застосовувати лише
із певними застереженнями. Незважаючи на те, що окремі інститути ринку нерухомості у
нашій державі вже створені, він донині у значною мірою недосформований; відповідно, не
всі ринкові механізми працюють на ньому „як слід”. Це ж можна сказати і про решту держав
з економікою, що розвивається.

Суб’єктами ринку нерухомості у найбільш загальному трактуванні виступають покупці,
продавці та посередники, або покупці (орендарі), продавці (орендодавці), професійні учасники
ринку [7, с. 33]. На нашу думку, достатньо повно відображає сутність учасників їх поділ на
покупців, продавців і посередників.

В. Павлов та Н. Ліповська-Маковецька визначають покупця як головного суб’єкта ринку
нерухомості, вказуючи, що саме для покупців працює ринок нерухомості [7, с. 33]. Ним може
бути фізична або юридична особа, а також орган державного управління, що має право на
дану операцію згідно із законом.

Продавцем може бути будь-яка юридична або фізична особа, що має право власності на
об’єкт нерухомості, в тому числі держава в особі своїх спеціалізованих органів управління
власністю.
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Особливу роль на ринку нерухомості відіграють посередники. В. Павлов та Н. Ліповська-
Маковецька пропонують поділ таких учасників на інституційних та неінституційних. Перша
група розглядається як група учасників, що представляють інтереси держави, і включає:

– органи державної реєстрації прав на нерухомість, операцій з нею;
– організації, що регулюють містобудівний розвиток, землеустрій й землекористування

(національні й регіональні земельні органи, що займаються інвентаризацією землі, створенням
земельного кадастру, зонуванням територій, оформленням землевідведення; національні та
регіональні органи архітектури й містобудування, що займаються затвердженням і
узгодженням містобудівних планів забудови територій та поселень, створенням містобудівного
кадастру, видачі дозволів на будівництво);

– органи експертизи містобудівної й проектної документації, що займаються
затвердженням та узгодженням архітектурних і будівельних проектів;

– органи, що відають інвентаризацією та обліком будов;
– органи технічної, пожежної й іншої інспекції, що займаються наглядом за будівництвом

та експлуатацією будівель і споруд.
До неінституційних, відповідно, пропонується відносити учасників, що працюють на

комерційній основі:
– підприємці, які можуть виступати як юридичні або фізичні особи, в тому числі

підприємства, що здійснюють комерційну діяльність (роботи, послуги) на ринку згідно із
законом (у вигляді реєстрації, а коли необхідно – ліцензування діяльності);

– інвестори, що здійснюють вкладення власних, позикових або залучених майнових,
фінансових, інтелектуальних та інших коштів у формі інвестицій в об’єкти нерухомості;

– ріелтери (брокери), що надають послуги продавцям і покупцям, коли здійснюють операції
з об’єктом нерухомості;

– девелопери (забудовники), що володіють на правах власності або оренди ділянкою землі
та що прийняли рішення про створення й розвиток об’єктів нерухомості, що визначають
схеми фінансування інвестиційного проекту, займаються проектуванням і будівництвом,
продажем об’єкта повністю або за частинами чи здачею його в оренду (самостійно або із
залученням раніше перерахованих організацій, так й інвесторів) тощо [7, с. 33–34].

Хоча, на нашу думку, поділ професійних учасників ринку на інституційних та
неінституційних є головним для розуміння структури ринку нерухомості, певні застереження
викликає критерій, взятий за основу такого поділу. Поняття інституційного учасника є ширшим
за учасника, що представляє інтереси держави, адже одним із основних завдань інститутів є
узгодження інтересів усіх учасників ринкових трансакцій, а не тільки представництво одного
з них. Таке розуміння інституту дозволяє стверджувати, що інституційними є ті учасники
ринку, які утворюють його інституційну інфраструктуру, тобто уможливлюють формування,
застосування та, коли це необхідно, захист правил, необхідних для його функціонування. Іншою
класифікаційною ознакою, що випливає з попередньої, повинна бути відсутність економічної
зацікавленості у результатах ринкової трансакції, тобто інституційні учасники не повинні
представляти інтереси покупця або продавця при її проведенні.

Крім того, при дослідженні учасників ринку доцільним є їх поділ на первинних і вторинних.
Первинними є учасники ринку, які безпосередньо беруть участь у формуванні попиту та
пропозиції, тобто покупці та продавці. Вторинними є професійні учасники (посередники),
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які безпосередньо їх не формують, а лише опосередковують цей процес і забезпечують
проведення ринкових трансакцій.

Окремо потрібно приділити увагу ролі інвесторів як учасників ринку. За наведеною вище
класифікацією вони віднесені до неінституційних професійних учасників, що не повною мірою
відповідає дійсності. Для чіткого визначення ролі інвесторів на ринку нерухомості необхідно
використовувати їх поділ на первинні та вторинні (опосередковані). Перші виступають на
ринку нерухомості, використовуючи власні (або позикові) кошти, формуючи попит на
нерухомість як інвестиційний товар, а тому повинні бути віднесені до первинних учасників
ринку-покупців. Вторинні, або інституційні інвестори є посередниками, які, залучаючи кошти
первинних інвесторів, опосередковують формування попиту, а тому відносяться до вторинних,
неінституційних учасників ринку.

Подальший розгляд ринку нерухомості потребує проведення його сегментації. На сьогодні
існує цілий ряд критеріїв для класифікації ринків нерухомості: за видами об’єктів нерухомості,
за функціональним призначенням, за формами власності, за галузями економіки, за способом
здійснення угод, за видами угод, за ступенем готовності до експлуатації [7, с. 12] За видами
об’єктів нерухомості виділяються: земельний ринок; ринок будівель, споруд; ринок
приміщень; ринок цілісних майнових об’єктів. За функціональним призначенням: ринок житла,
ринок виробничих споруд, ринок невиробничих приміщень; ринок готелів; ринок торгових
приміщень. За формами власності: ринок приватних об’єктів нерухомості, ринки державних
і муніципальних об’єктів нерухомості; за ступенем готовності до експлуатації: ринок
незавершеного будівництва; ринок нового будівництва; ринок будівництва, що підлягає
реконструюванню. За видами угод: ринок купівлі-продажу; ринок оренди; ринок іпотеки;
ринок речових прав (довірче управління). За способом здійснення угод: первинний та
вторинний.

Наведена класифікація досить поширена, однак викликає ряд зауважень. По-перше, на
нашу думку, за функціональним призначенням доцільніше було б розділити ринок нерухомості
на ринок споживчої, виробничої та комерційної нерухомості; ринок інвестиційної нерухомості.
По-друге, підставу класифікації за видами угод доцільніше було б замінити підставою „за
повнотою передачі прав” із поділом на ринок прав володіння та ринок прав користування.

Класифікація ринків нерухомості дозволяє проаналізувати фактори, які впливають на попит
і пропозицію на них. Найбільш загально такі фактори можна поділити на чотири великі групи:

– економічні;
– соціальні;
– адміністративні;
– фактори довколишнього середовища.
До економічних факторів відносяться:
– рівень доходів населення та підприємців;
– доступність фінансових, передусім кредитних, ресурсів;
– ставки орендної плати;
– вартість будівництва, тарифи на комунальні послуги і платежі за ресурси.
До соціальних факторів відносять:
– чисельність населення;
– освітній рівень населення;
– рівень злочинності тощо.
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До адміністративних факторів належать:
– реальна податкова ставка, зокрема, рівень податків на майно та землю;
– зональні обмеження;
– умови укладення угод;
– умови отримання прав на забудову.
До умов довкілля відносяться:
– екологічна обстановка;
– рівень розвитку інфраструктури.
Разом з тим фактори, що впливають на попит і пропозицію, механізм їх впливу,

відрізняються залежно від рівня та сегменту ринку нерухомості.
Достатньо добре це видно при поділі ринку нерухомості на первинний та вторинний. На

первинному ринку укладаються угоди щодо новостворених об’єктів нерухомості. На
вторинному ринку – угоди з уже створеними об’єктами, які перебувають в експлуатації. Ці
два сегменти ринку нерухомості перебувають у тісному взаємозв’язку, який проявляється у
взаємному впливі попиту та пропозиції на них. Потенціальний розмір пропозиції на
вторинному ринку теоретично дорівнює всьому обсягу наявної нерухомості; звичайно,
досягнення такого рівня неможливе. Проте постійна присутність великої кількості нерухомості,
що потенційно може сформувати пропозицію, значно ускладнює прогнозування пропозиції
на вторинному ринку, а відповідно – і визначення оптимального рівня пропозиції на
первинному ринку. На рівень пропозиції на вторинному ринку нерухомості впливає цілий
ряд факторів.

Якщо вести мову про вторинну житлову нерухомість, то основними серед них є соціальні
(демографічні зміни, переїзд, зміна сімейного стану тощо), економічні (зміни рівня доходів,
зміна рівня ресурсних платежів) та фактори навколишнього середовища (екологічна ситуація,
транспортна та соціальна інфраструктура). Пропозиція вторинної комерційної нерухомості
зазнає впливу насамперед економічних (зміни економічної кон’юнктури, зміни фінансового
стану підприємств) факторів і факторів навколишнього середовища (зміна місцевої
інфраструктури). Крім того, потрібно враховувати, що пропозиція на вторинному ринку має
субституарний характер щодо пропозиції на первинному ринку. Вторинний ринок здатний
більш гнучко реагувати на падіння попиту на об’єкти нерухомості зниженням цін. Це пов’язано
з тим, що нижня межа цін на первинному та вторинному ринках визначається різними
факторами. Нижній поріг на первинному ринку визначається собівартістю об’єкта
нерухомості, тобто затратами на його створення. На вторинному ж ринку таке обмеження
накладається ціною придбання об’єкта нерухомості, фінансовим становищем продавця та
відповідністю рівня його доходів затратам, пов’язаним із обслуговуванням даного об’єкта.
Більш гнучким є і реагування вторинного ринку на зміни економічної кон’юнктури зниженням
або підвищенням пропозиції. Через тривалий період створення нерухомості реакція пропозиції
на ринку первинної нерухомості на зміни попиту має „доганяючий” характер, а сама
пропозиція у короткостроковому періоді є нееластичною. Пропозиція вторинного ринку
здатна більш гнучко реагувати за рахунок наявності „латентної” або потенційної пропозиції.
На первинному ж ринку пропозиція у короткостроковому періоді є абсолютно нееластичною.

Вплив факторів попиту та пропозиції відрізняється і при проведенні сегментації ринків за
функціональним призначенням. У цьому випадку відмінності зумовлені різними цілями, що
їх ставлять покупці на ринку нерухомості.
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На ринку житлової нерухомості попит має споживчий характер – він орієнтований на
конкретні властивості об’єктів нерухомості, за допомогою яких покупці задовольняють свої
потреби у житлі. При виділенні основних факторів, що зумовлюють попит у цьому сегменті,
потрібно враховувати класифікацію ринків за масштабами охоплення. На
загальнонаціональному рівні попит на ринку нерухомості визначається макропоказниками
– демографічними змінами на рівні держави, рівнем доходів населення, доступністю
фінансових ресурсів, політичними та економічними ризиками і очікуваннями населення тощо.
На регіональному і локальному рівні ринку житлової нерухомості більше значення мають
фактори, що визначають територіальний розподіл попиту, а не його загальний обсяг. Це, у
першу чергу, фактори, що об’єднуються у групу факторів оточення (наприклад, транспортна
та соціальна інфраструктура, екологічна ситуація). Крім того, важливу роль мають характерні
для регіону або місцевості демографічні, соціальні (міграції, рівень освіти, злочинності,
соціальний склад тощо) та економічні (рівень доходів у регіоні, розвиток фінансової
інфраструктури).

Комерційна нерухомість призначена не для безпосереднього споживання, а для
забезпечення споживання товарів чи послуг клієнтами її власника. Уподобання споживачів,
їх склад та структура визначають вимоги, що висуваються до такої нерухомості, а відповідно
– і фактори, що визначають попит на неї. Сильним є вплив на попит факторів оточення, адже
для комерційної нерухомості інфраструктурні чинники є визначальними. Велике значення
мають й економічні фактори, зокрема – рівень доходів підприємств. Для територіальної
сегментації попиту на комерційну нерухомість, як для територіальної сегментації попиту на
житлову нерухомість, важливим є фактор „престижності” місця розташування. Цей фактор є
досить складним, адже, хоча частково і залежить від решти факторів оточуючого середовища
(наявність транспортної інфраструктури, соціальної інфраструктури для житлової нерухомості,
сприятлива екологія, відсутність забруднення), а також ряду соціальних факторів (рівень
злочинності, рівень освіти), проте не в останню чергу зазнає впливу й інших чинників, які
важко віднести до якоїсь з перерахованих груп. До них належать стереотипи, особливості
історичного розвитку, традиції населення тощо. Фактор престижності визначається
суб’єктивними уподобаннями. У випадку житлової нерухомості це стосується покупців
(споживачів) нерухомості. У випадку комерційної нерухомості – оцінювання покупцями
комерційної нерухомості уподобання своїх клієнтів.

Виробнича нерухомість „призначена для забезпечення виробника необхідним ресурсом,
що відповідає виробничо-технологічним процесам” [2, с. 21]. Попит на виробничу нерухомість
визначається в цілому тими само економічними факторами, що й попит на комерційну
нерухомість. Вплив факторів оточення дещо відрізняється, адже цей вплив визначається
особливостями технологічного процесу кожного окремого підприємства. Специфіка попиту
та пропозиції на даному сегменті ринку визначається також тим, що більшість об’єктів на
ньому є спеціалізованими, що зумовлює їх високий ступінь індивідуалізації як щодо
особливостей конструкції, так і щодо особливостей розташування. З іншого боку, попит на
виробничу нерухомість фактично не визначається фактором престижності.

Фактори, що впливають на пропозицію, на ринку нерухомості меншою мірою
диференціюються залежно від її призначення; та диференціація, що існує, насамперед
зумовлена необхідністю орієнтуватися на попит з його чіткою диференціацією. На пропозицію
нерухомості впливають економічні та адміністративні чинники. Враховуючи високу вартість
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і низьку ліквідність об’єктів нерухомості, високі трансакційні витрати, пов’язані зі створенням
та реалізацією нерухомості, особливо сильно на її пропозицію впливає доступність фінансових
ресурсів.

При аналізі факторів, що впливають на попит, потрібно також враховувати цінову категорію
об’єкта нерухомості, а відповідно – категорію осіб, що формують попит. У сегменті недорогої
нерухомості попит меншою мірою залежить від факторів оточення та престижності, ніж у
сегменті дорогої нерухомості.

При дослідженні попиту та пропозиції на ринку нерухомості потрібно враховувати, що
характеристики попиту у короткостроковому періоді мають вище значення, ніж характеристики
пропозиції. Саме наявність платоспроможного попиту визначає можливості розвитку ринку:
його розширення спонукає продавців нерухомості до нарощування пропозиції, його звуження
– до загального падіння на ринку.
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У статті запропоновано концептуально-методичний підхід і методику діагностики
загроз економічній безпеці акціонерних товариств.

In the article offered conceptually methodical approach and method of diagnostics of threats
economic security of joint-stock companies.

Ключові слова: акціонерне товариство, економічна безпека, загроза, діагностика
загроз.

Акціонерні товариства (АТ), як і інші суб’єкти господарської діяльності в Україні, в процесі
своєї діяльності стикаються з різноманітними дестабілізуючими факторами. Вони можуть
потенційно або реально загрожувати підприємницькій діяльності та в цілому існуванню
підприємницької структури, руйнуючи її з середини чи ззовні. Зазначені фактори фахівцями
з питань безпеки прийнято називати загрозами існуванню того чи іншого об’єкта. Щоб
протидіяти тим чи іншим загрозам, потрібно їх знати. Для цього необхідно фахово кваліфікувати
ті чи інші фактори чи чинники у загрози, що на сьогодні в науковому і в практичному аспекті
становить певну проблему. Насамперед це пов’язано з тим, що немає простих і ефективних
методик діагностики загроз, якими можна користуватися на практиці в процесі управління
системою економічної безпеки АТ.

Питанням сутності, змісту та впливу загроз на економічну безпеку підприємств присвячена
значна кількість наукових праць [1, 2, 3, 6, 8 та інш.]. Автори по-різному трактують сутність і
зміст загрози, тобто є різні підходи до розуміння та тлумачення самого поняття. Також є різне
бачення значення загрози у системі економічної безпеки підприємства. Зокрема,
Дарнопих Г. Ю., з яким потрібно погодитися, зазначає, що загрози займають центральне місце,
і мають відповідну структуру: об’єкти і суб’єкти взаємовідносин стосовно загрози; джерело
загрози; склад загрозливого спрямування; мета, спосіб і засоби здійснення загрозливого
спрямування; умови, в яких відбувається загроза; сприйняття суб’єктом (об’єктом) впливу
загрози. Для створення ефективного механізму захисту економічної системи треба чітко
з’ясувати, що саме загрожує економічній безпеці, де перебуває джерело виникнення
небезпеки, як конкретні загрози впливають на стан економічних відносин. Загроза як можлива
небезпека завжди ушкоджує, руйнує конкретний свій об’єкт [1, С. 4].

© Франчук В. І., 2011



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(52) 2011  47

Однією із основних характеристик категорії „загроза” економісти у своїх дослідженнях
визначають її динамізм та розглядають її як кінцевий стан негативного розгортання дії внутрішніх
чи зовнішніх чинників. Також до найзагальніших ознак, притаманних всім видам загроз,
потрібно віднести такі: конкретність, реальність, дійсність, створення економічної небезпеки [1].

Проте науковці приділяють незначну увагу науковим дослідженням, пов’язаним із
розробкою методичних підходів чи методик діагностики загроз. Таких методик є кілька [2, 5, 8,
С. 259–261]. Можна, зокрема, скористатися SWOT-аналізом, у процесі якого здійснюється
оцінка сильних і слабких сторін підприємства, зовнішніх загроз та можливостей. Методика
SWOT-аналізу дозволяє ідентифікувати загрози для кожного із чинників зовнішнього
середовища, ранжувати за ймовірністю їх реалізації та можливими наслідками. Ймовірність
реалізації загрози визначається як висока, середня та низька. Наслідки, до яких може призвести
реалізація загроз, можуть проявитися через руйнування організації, приведення організації
до критичного стану, важкого стану або легких пошкоджень [5].

Можна використовувати також методику аналізу і оцінки загроз [8, С. 259-261]. Її сутність
і зміст зводяться до того, що загрози пропонується оцінювати за ймовірністю їх настання та
величиною збитку, використовуючи кількісні і якісні критерії. Кількісні критерії мають
п’ятибальну шкалу. Для виявлення найнебезпечніших загроз пропонується значення
ймовірності загрози помножити на значення можливого збитку.

Наведені вище і інші подібні методики, з погляду наукового підходу, мають один суттєвий
недолік: автори при використанні кількісних критеріїв для оцінки ймовірності загрози не беруть
до уваги те, що ймовірність – це математична величина і повинна оцінюватися в межах від 0
до 1. Також немає чітких рекомендацій щодо технології самої діагностики. Тому питання
удосконалення методичних прийомів діагностики загроз залишається в науковому і
практичному аспекті актуальним.

Метою дослідження є розробка концептуально-методичного підходу та методики
діагностики загроз економічній безпеці акціонерних товариств.

Розробляючи методичні підходи та методику діагностики загроз економічній безпеці АТ,
потрібно керуватися концептуальним баченням сутності та змісту самого поняття „загроза”.
Враховуючи те, що серед науковців є різні підходи, автор виходить з того, що загрози, які
реалізуються, завдають підприємству збитків, які, у свою чергу, можуть перешкодити реалізації
корпоративних економічних інтересів і викликати економічну небезпеку для підприємства. З
цього однозначно випливає, що загроза – це негативна дія, вплив на об’єкт, а небезпека – це
деструктивні зміни, що відбуваються чи відбулися внаслідок впливу загрози, тобто небезпека
– це кризовий стан економічної системи.

Отже, не всі негативні фактори можна кваліфікувати як „загрози”. Так, не потрібно вважати
загрозою економічній безпеці підприємству діяльність його керівництва, спрямовану на
реалізацію функції розвитку, наприклад: придбання цінних паперів, впровадження нових
технологій, розробка нового товару тощо. Такі рішення є складовою підприємницької
діяльності і завжди припускають ризик і певні втрати. Проте дії, спрямовані на одержання
будь-якої вигоди від економічної дестабілізації підприємства, розцінюються як загрози.

Таким чином, основною ознакою загрози є потенційні чи реальні збитки та порушення
цілісності процесів, об’єктів чи системи. Вони можуть бути моральними і матеріальними. За
наслідками від таких, що обмежують діяльність (порушують цілісність процесів, об’єктів,
зменшують фінансові ресурси, погіршують інтелектуальний потенціал тощо) – аж до
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виникнення економічної небезпеки, в тому числі кінцевої її стадії – припинення існування
акціонерного товариства. При цьому межею, за якою починається для підприємства небезпека,
є деструктивні граничні зміни внаслідок збитків і порушень цілісності процесів, об’єктів чи
системи. У свою чергу, під деструктивними граничними змінами потрібно розуміти такі
зміни, після яких у підприємства практично немає ресурсів: економічних, фінансових, кадрових,
інформаційних, комунікаційних та інших для розвитку і у підсумку для життєдіяльності.

Якщо дія будь-якого внутрішнього чи зовнішнього фактора, що не завдає збитків, не
порушує цілісності процесів, об’єктів чи системи, буде сприйматися корпоративною системою
як загроза, то це відволікатиме зайві трудові, фінансові, технічні та інші ресурси. Тому до
загроз необхідно відносити лише фактори, які формують зміст відносин у сфері економічної
безпеки. Ці фактори об’єктивні чи природні (наприклад, дії стихійних явищ природи можуть
руйнувати продуктивні сили суспільства і приводити до економічних й корпоративних втрат
ін.), суб’єктивні (наприклад, пов’язані з суперництвом і конкуренцією, порушенням технологій,
суспільних законів і норм, ін.). При цьому загрози можуть виникати як у середині
корпоративних систем, так і поза їх межами.

Таким чином, загроза – це дія дестабілізуючих природних і (або) суб’єктивних факторів,
що можуть спричинити потенційні чи реальні збитки, порушення цілісності процесів, об’єктів
чи системи та погіршення їх стану, які здатні викликати небезпеку для корпоративної системи.

Економічна небезпека – це деструктивні граничні зміни в корпоративній системі,
спричинені реальними збитками (втратами), пов’язаними з реалізацією загрози.

Для забезпечення економічної безпеки підприємницьким структурам необхідно
протидіяти саме загрозам, бо, у противному випадку, виникне економічна небезпека, подолати
яку значно важче. Щоб протидіяти загрозам, необхідно спочатку їх ідентифікувати як загрози,
тобто відібрати серед значної кількості ті дестабілізуючі фактори і чинники, які можна
кваліфікувати і сприймати як загрози. Для цього потрібно використовувати відповідні методики
діагностики. Під діагностикою загроз розуміється вивчення негативного впливу деста-
білізуючих факторів і чинників в умовах неповної інформації стосовно можливого нанесення
збитків, погіршення стану процесів, об’єктів чи системи, порушення їх цілісності і на цій
основі виявлення потенційних чи реальних загроз.

При кваліфікації того чи іншого негативного чинника у форму загрози потрібно керуватися
наступними вимогами:

– дестабілізуючих діяльність підприємства факторів, що можуть спричинити для нього
негативні наслідки, є незліченна кількість;

– не можна вважати загрозою економічній безпеці підприємства будь-яку дію, яка не
наносить йому збитків, не погіршує стану процесів, об’єктів чи системи та не порушує їх
цілісності;

– загрозою економічній безпеці підприємства можуть бути потенційні чи реальні
дестабілізуючі дії, свідомо спрямовані на незаконне одержання певної вигоди від економічної
дестабілізації та нанесення збитку суб’єктові господарювання, які можна ще поновити;

– загрозою економічній безпеці підприємства можуть бути потенційні чи реальні
дестабілізуючі дії, свідомо спрямовані на створення перешкод для реалізації корпоративних
економічних інтересів, прав і обов’язків;

– загрозою економічній безпеці підприємства можуть бути потенційні чи реальні
дестабілізуючі дії, свідомо спрямовані на створення перешкод для реалізації корпоративних;
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– загрозою економічній безпеці підприємства може бути потенційний чи реальний
економічний стан підприємства у різних сферах діяльності і в цілому, що є нижчим від
оптимального, але не нижче від встановлених граничних показників (індикаторів економічної
безпеки). Економічний стан, що нижчий від встановлених граничних показників, уже потрібно
кваліфікувати як небезпека;

– загрозою економічній безпеці підприємства можуть бути природні дестабілізуючі
фактори, внаслідок дії яких наносяться економічні збитки, які можна ще поновити.

При кваліфікації дестабілізуючих факторів у загрози необхідно сформувати експертну
групу на чолі з головним керівником підприємства чи керівником напряму діяльності. До
складу експертної групи порібно включити найбільш підготовлених до аналітично-прогнозної
діяльності керівників і фахівців. Доцільно, щоб така експертна група функціонувала як робоча
група на постійній основі. Це дає можливість планомірно аналізувати ситуацію і оцінювати її
рівень безпеки, а у випадку необхідності оперативно оцінювати рівень загрозливості того чи
іншого дестабілізуючого фактора. Крім того, систематична робота такої експертної групи
сприяє підвищенню рівня знань експертів, формуванню відповідних умінь і навичок, що, у
свою чергу, суттєво покращує якість аналізу ситуації та її оцінки.

Кваліфікуючи той чи інший дестабілізуючий фактор у загрозу, потрібно провести ряд
технологічних дій:

1) визначити об’єкт, на який спрямована дія чи вплив дестабілізуючого фактора;
2) передбачити ймовірність реалізації дестабілізуючого фактора (Р), використовуючи якісні

і кількісні критерії оцінювання у відносному вираженні:
– малоймовірна загроза – 0,1–0,15;
– потенційна загроза – 0,16–0,99;
– реальна загроза – 1;
3) визначити величину можливого дестабілізуючого впливу (збитку) (М), використовуючи

якісні і кількісні критерії оцінювання у відносному вираженні:
– незначний дестабілізуючий вплив загрози, за якого стан процесів, об’єктів чи системи

погіршується незначною мірою, їх цілісність не порушується – 1;
– помірний дестабілізуючий вплив загрози, за якого стан процесів, об’єктів чи системи

погіршується в межах допустимого, але їх цілісність не порушується – 2;
– значний дестабілізуючий вплив загрози, за якого стан процесів, об’єктів чи системи

погіршується значною мірою, їх цілісність порушується, але знаходиться в межах граничних
значень – 3;

– значний дестабілізуючий вплив загрози, за якого стан процесів, об’єктів чи системи
погіршується, а їх цілісність порушується, виходячи за межі граничних значень – 4;

4) визначити інтегральний очікуваний показник впливу загрози, використовуючи подану
нижче формулу:

n
МРКМРКI ее

пз
...)()( 222111 

 ,

Ке – ваговий коефіцієнт думки експерта (оцінюється від 0 до 1. Головному експерту (яким
повинний бути фахівець, що безпосередньо такими питаннями займається, або безпосередній
керівник, у компетенції якого вони є) необхідно закріпити – 0,4; експерту, думка якого суттєво
відрізняється від середньо зваженої думки експертів – 0,1( якщо такий результат матиме місце
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і оцінка буде виходити за межі значень будь-яких двох критеріїв. При цьому немає значення чи
таке відхилення буде при оцінці ймовірності загрози чи оцінки можливого збитку); решта, у
даному випадку 0,50, розподіляється між рядовими експертами;

Р – ймовірність загрози;
М – можливий дестабілізуючий вплив (збиток);
n – кількість експертів;
Іпз – інтегральний очікуваний показник впливу загрози. Він має таку градацію:
– незначна загроза – 0,01 – 0,24 ( незначний дестабілізуючий вплив загрози);
– помірна загроза – 0,25 – 0,49 ( помірний дестабілізуючий вплив загрози: стан процесів,

об’єктів чи системи суттєво не погір-шується, їх цілісність не порушується);
– значна загроза – 0,50 – 0,74 ( значний дестабілізуючий вплив загрози: стан процесів,

об’єктів чи системи погіршується, їх цілісність порушується, але перебуває в межах граничних
значень);

– небезпечна загроза (небезпека) – 0,75 – 1 ( значний дестабілізуючий вплив загрози: стан
процесів, об’єктів чи системи погіршується, їх цілісність порушується, виходячи за межі
граничних значень). Така загроза набуває форми небезпеки.

Отримавши так інформацію про інтегральний очікуваний показник впливу загрози, можна
визначити найнебезпечніші загрози та рівень їх негативного впливу у відносному вираженні.
Результати експертних оцінювань доцільно відображати у формі таблиці, що подана нижче як
приклад;

Таблиця 1
Оцінка загроз економічній безпеці підприємства

№
з/п Зміст загрози Об’єкт

загрози

Ймовір-
ність

загрози

Велечи-
на мож-
ливого
збитку

Інтегральний
показник
впливу
загрози

1. Штрафні санкції від пору-
шень податкового законо-
давства

Фінансові
ресурси

0,45 0,31
0,37 0,41

2 1
2 2

Незначна
загроза (0,22)

2. Конфлікт у зв’язку з свідо-
мим створенням перешкод
для участі акціонерів у
загальних зборах

Акціонери 0,58 0,51
0,48 0,59

3 2
3 2 Помірна

загроза (0,36)

3. Використання конкурентом
комерційної таємниці у зв’я-
зку з неправомірним вилу-
ченням документів, що міс-
тять комерційну таємницю

Інформація 0,79 0,83
0,56 0,64

3 3
4 3 Значна загроза

(0,56)

4. Розкрадання матеріальних
цінностей особами, що не
працюють у АТ

Матеріаль-
ні цінності

0,20 0,31
0,25 0,46

2 2
2 2

Незначна
загроза (0,14)

5. Низький рівень захисту
комп’ютерних систем від
несанкціонованого доступу

Інформація 0,89 0,80
0,87 0,75

3 3
3 3

Значна загроза
(0,63)

6. Конфлікт у зв’язку з низьким
рівнем дивідендних виплат
або їх відсутністю упродовж
тривалого часу

Акціонери 0,28 0,31
0,37 0,45

2 1
1 2

Незначна
загроза (0,13)
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5) сформувати перелік загроз, виділивши їх у групи:
а) небезпечні загрози (небезпека);
б) значні загрози;
в) помірні загрози;
г) незначні загрози.
Загрози, які оцінені як небезпечні та значні, потребують термінової ліквідації, починаючи

з небезпечних. Помірні загрози також повинні перебувати під наглядом керівництва і їх
необхідно усунути якомога швидше.

Отже, проведенні наукові дослідження та апробація на практиці розробленої автором
методики діагностики загроз у процесі управління системою економічної безпеки АТ
підтверджують її ефективність і доступність у практичній роботі. Така методика діагностики,
з одного боку, допомагає керівникам і експертам на концептуальному рівні зрозуміти зміст
загрози, її дестабілізуючий вплив і наслідки, з іншого – використовується як інструмент, за
допомогою якого можна той чи інший дестабілізуючий фактор чи чинник ідентифікувати та
кваліфікувати як загрозу. Особливо така методика потрібна, коли немає повної інформації
про той чи інший, особливо потенційний, дестабілізуючий фактор. Така ситуація є характерною
для системи економічної безпеки підприємства, в тому числі і акціонерного. Тому для
забезпечення економічної безпеки АТ необхідно постійно здійснювати моніторинг загроз та
їх діагностику, використовуючи розроблену автором методику.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ

У статті доведено необхідність в умовах сучасного етапу розвитку світового
фінансового ринку уточнити зміст поняття „конкурентоспроможність банків” та дати
її оцінку, зокрема, на основі існуючих підходів і методів міжнародних рейтингових агенцій.

In the article the need for clarification in terms of current development in world financial
markets the term “competitiveness of banks” and its assessment, particularly on existing
approaches and practices of international rating agencies.

Ключові слова: міжнародні банки, конкурентоспроможність банків, міжнародна
конкурентоспроможність банків, рейтингування, рейтингова система „CAMEL”,
рейтингова агенція „Standard & Poor’s”, рейтингова агенція „Moody’s”.

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується глобалізаційними
процесами у всіх сферах економіки. Конкурентоспроможність кожної окремої країни має
безперечний вплив на світову економіку в цілому, важливою складовою якої є фінансово-
економічна сфера. Специфіка банківського сектору міжнародної конкурентоспроможності
країни полягає в тому, що його адекватний розвиток сприяє більш ефективному розвитку всіх
інших секторів економіки.

Більше того, комерційні банки, як правило, виконують головну роль у просуванні
інтеграційних процесів у міжнародному масштабі. Стосовно відчизняної банківської системи,
її неконкурентоспроможність, порівняно з банківськими системами інших країн, може
поставити під загрозу функціонування фінансової системи країни та національної економіки
в цілому.

На сьогодні діяльність сучасного банку виходить за рамки національного ринку. Тема
міжнародної конкурентоспроможності стає тим актуальнішою, чим ширшим стає коло
потенційних клієнтів банків, які зацікавлені в оцінці конкурентоспроможності інститутів, що
беруть на себе відповідальність за використання грошей своїх клієнтів. Цим питанням
безпосередньо займаються міжнародні рейтингові агенції, аналізуючи діяльність фінансових
установ, та встановлюючи рейтинги, на основі яких визначається місце банку на міжнародному
фінансовому ринку. Враховуючи це, проблема оцінки міжнародної конкурентоспроможності
банку в сучасних умовах є досить актуальною.

© Коваль В. В., 2011
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Важливий внесок у дослідження проблем розвитку світового фінансового середовища
зробили вітчизняні науковці: О. Барановський, А. Даниленко, Л. Кістерський, Д. Лук’яненко,
З. Луцишин, О. Мозговий, Т. Мусієць, В. Новицький, Ю. Пахомов, О. Плотніков, О. Рогач,
Є. Савельєва, О. Сохацька, А. Філіпенко, у працях яких особлива увага приділяється питанням
впливу процесу глобалізації на розвиток світової економіки і її фінансової складової.

Окремі аспекти підвищення конкурентоспроможності банківської системи розглянуто в
працях таких вітчизняних учених, як В. Вітлинський, І. Волошко, А. Герасимович, Ю. Заруба,
Л. Свистун, Е. Ширинська та інших. Ці питання стали предметом підвищеної уваги і російських
учених, таких як: Ю. Агапова, Г. Бєлоглазова, А. Казимагомедова, С. Кетова, І. Рабінович. Серед
зарубіжних авторів доцільно виділити праці Д. Алхадефа, Д. Бікера, Д. Брокера, Б. Веленьюса,
І. Волтера, В. Джука, A. Спенса, С. Хейса.

Питання аналізу банківської діяльності рейтинговими агенціями висвітлені у працях
І. Несторишена, М. Подлевськіх, І. Подлевськіх, М. Проценко.

Однак якщо взяти до уваги стрімке зростання світових фінансових ринків, а також те, що
успішне функціонування і розвиток вітчизняної економіки невіддільні від процесів глобалізації,
то, незважаючи на значний внесок науковців у розв’язання означеної проблеми, очевидна
наявність багатьох недостатньо досліджених питань, у тому числі теоретичного спрямування.
У зв’язку з цим метою даної статті визначено аналіз сучасної ситуації щодо змісту поняття
міжнародної конкурентоспроможності банків в умовах глобалізації фінансових ринків та її
значення і оцінювання міжнародними рейтинговими агенціями.

Оцінюючи конкурентоспроможність банку, науковці виходять з того, що банківська
конкурентоспроможність – різновид ринкової конкуренції з належними їй особливостями,
що пов’язані з особливостями функціонування банку як господарського суб’єкта.

Говорячи про конкурентоспроможність банку та його становище на ринку, як правило,
мають на увазі частку ринку, кількість залучених клієнтів, отриманий прибуток. При оцінці
конкурентоспроможності фінансових інститутів, факторами, що впливають на
конкурентоспроможність, називають надійність і стабільність – для банку, стійке покращання
показників ефективності використання наявних фінансових ресурсів – для банківських
об’єднань, загальний стан банківської системи, її збалансованість, інвестиційний клімат,
кредитну політику та ін. – для банківської системи в цілому [3].

Узагальнюючи різноманітні підходи до визначення конкурентоспроможності банку,
найбільш обширним можна назвати визначення, згідно з яким під конкурентоспроможністю
комерційного банку розуміється комплексний динамічний показник порівняльного рівня
розвитку критеріїв його діяльності, у тому числі конкурентоспроможності послуг, що ним
надаються, віддзеркалюючи, в кінцевому рахунку, ефективність прийняття управлінських
рішень його керівництвом [5].

Даний підхід успішно використовується при оцінці конкурентоспроможності на мікрорівні,
коли банк розглядається як суб’єкт господарювання, основною ціллю якого є максимізація
прибутку. Для оцінки міжнародної конкурентоспроможності банківського інституту цей метод
є досить обмеженим, оскільки аналіз міжнародної складової діяльності банку, яка є основною
в умовах глобалізації міжнародної економіки, відсутній.

Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародного банківського бізнесу призводить до
необхідності розширити підхід щодо оцінки конкурентоспроможності банку в світовому
масштабі. Доцільним є вивчення даного поняття з погляду оцінки ефективності його діяльності
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як елемента фінансово-банківської системи, що забезпечує безперебійний ефективний
розвиток економіки країни в умовах глобалізації фінансових ринків.

З цієї позиції, поняття міжнародної конкурентоспроможності фінансових інститутів
набуває дещо іншого значення. У цьому випадку частка ринку та кількість клієнтів банку не
є абсолютними умовами, важливіше, щоб банк відповідав міжнародним вимогам ведення
бізнесу, управління активами та володів технічними можливостями брати участь у
міжнародних фінансово-банківських операціях.

У спеціалізованій літературі питання конкурентоспроможності банків у міжнародному
масштабі, як правило, є невіддільним від проблеми оцінки банків міжнародними
рейтинговими агенціями.

У суспільстві з ринковою економікою банківський рейтинг – це насамперед інструмент
демонстрації інвестиційної привабливості банку через уміння його менеджменту професійно
і прибутково працювати в такій складній сфері, якою є фінансовий бізнес [1].

Найчастіше рейтинги створюються рейтинговими агенціями або самими банками для
потенційних клієнтів цих банків. Саме рейтинги виступають основним джерелом інформації
для широкого кола споживачів банківських послуг – на їх основі приймаються рішення про
співпрацю. Цілі визначають і методику складання рейтингу, і кінцевий результат [3].

Необхідно зазначити, що найбільш популярними в світі є оцінки трьох рейтингових агенцій:
„Standard & Poor’s”, „Moody’s” та „Fitch”. Найстарішою міжнародною рейтинговою агенцією
є „Standard & Poor’s”, яка веде свою історію з 50-х років XIX ст.

Між трьома рейтинговими „китами” складно знайти серйозні відмінності. Наймолодшу –
„Fitch” – прийнято вважати найменш впливовою. Найстарша – „Standard & Poor’s” – має
репутацію найконсервативнішої. У своїх рейтингових класифікаціях усі троє дуже схожі між
собою [2].

Перші рейтинги банків з’явилися в США, порівняно з рейтингами компаній вони більш
молоді. Це було пов’язано із включенням таких банківських інструментів, як векселі, деривативи
та інші цінні папери, в розряд ринкових або таких, що пропонуються широкому колу інвесторів,
які не обов’язково є клієнтами банку.

Основний принцип складання рейтингу полягає в тому, щоб відобразити стан учасника
ринку серед йому подібних за допомогою обробленої інформації.

До найбільш популярних методик рейтингування банків можна віднести наступні:
Рейтингова система CAMEL. Система рейтингу банків CAMEL отримала назву відповідно

до назви її компонентів:
– „С” (Capital adequacy) – адекватність капіталу: оцінка капіталу банку з погляду його

достатності для захисту інтересів вкладників;
– „A” (Asset quality) – якість активів: можливість забезпечення повернення активів, а

також вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку;
– „М” (Management) – менеджмент: оцінка методів управління банківської установи з

урахуванням ефективності її діяльності, порядку роботи, методів контролю і виконання
встановлених законів і правил;

– „Е” (Earnings) – надходження або рентабельність: оцінка рентабельності банку з погляду
достатності його доходів для перспектив розширення банківської діяльності;

– „L” (Liquidity) – ліквідність: система визначає рівень ліквідності банку з погляду її
достатності для виконання як звичайних, так і непередбачених зобов’язань.
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Сукупний рейтинг визначається на підставі рейтингових оцінок за кожним із шести
компонентів за п’ятибальною шкалою. Визначення сукупного рейтингу повинно бути добре
обґрунтованим і враховувати всі основні фактори, що відображені при отриманні рейтингових
оцінок за всіма компонентами. При цьому аналізується, скільки компонентів мають однакову
рейтингову оцінку. Комплексна рейтингова оцінка, як правило, виставляється за рейтинговою
оцінкою, що зустрічається найчастіше [1].

Сильні банки, які мають надійний фінансовий стан, одержують рейтинг 1, слабкі мають
незадовільний рейтинг – 5, посередні банки – рейтинг від 2 до 4 відповідно.

Методика кредитного аналізу банку міжнародною рейтинговою агенцією „Standard
& Poor’s”. Ця методика включає в себе широкий спектр кількісних та якісних показників. При
цьому значення, яке належить окремому фактору при аналізі конкретного інституту, залежить
від стану економіки, законодавчої бази та звичаїв країни, в якій банк проводить свою діяльність,
принципів бухгалтерського обліку, рівня конкуренції. Таким чином, не існує стандартної
групи коефіцієнтів, що встановлюють мінімальні вимоги для кожної з категорій рейтингів [3].

Для визначення рейтингу банку „Standard & Poor’s” беруть до уваги наступні основні
сфери:

– економічний та галузевий ризики;
– становище на ринку;
– диверсифікація;
– менеджмент та стратегія;
– принципи ведення обліку та фінансова звітність;
– розмір та управляння кредитним ризиком;
– фондування та ліквідність;
– капіталізація;
– дохідність;
– фінансова гнучкість.
Методика кредитного аналізу банку міжнародною рейтинговою агенцією „Moody’s

Investors Service”. Міжнародний кредитний рейтинг агенції „Moody’s Investors Service” – це
висновки агенції про здатність позичальника вчасно та в повному обсязі виконувати усі взяті
на себе фінансові забов’язання.

Міжнародні рейтинги надають можливість порівнювати кредитоспроможність
позичальників із різних країн та оцінювати можливість та масштаби втрат у зв’язку з
неспроможністю позичальника вчасно виконати зобов’язання [3].

Однак, для того щоб оцінити банк з погляду його становища на міжнародному ринку та
відповідність вимогам, що висуваються до банку в умовах глобалізації, а також виявити, якими
повинні бути сучасні міжнародні банки, щоб мати можливість використовувати можливості
глобалізації для більш ефективного виконання своїх функцій, рейтингу фінансової стабільності
недостатньо. Необхідний інший підхід, що враховує сучасні методики та розробки рейтингових
оцінок і визначення конкурентоспроможності банку з погляду його становища на
міжнародному ринку банківських послуг, що забезпечить банк можливістю відповідати
адекватним потребам національної економіки – служити каналом переходу тимчасово вільних
грошово-фінансових ресурсів у інвестиції.

Таким чином, в умовах впливу фінансової глобалізації та пов’язаних з її впливом тенденцій
розвитку міжнародного банківського бізнесу, поняття „міжнародна конкурентоспроможність
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банку” зазнало деяких змін. Сьогодні недостатньо розглядати міжнародну
конкурентоспроможність банку лише як конкурентоспроможність економічного суб’єкта,
аналізуючи частку ринку, кількість залучених клієнтів, отриманий прибуток. Зміст даного
поняття повинний бути розширеним шляхом врахування здатності банку, з одного боку,
ефективно використовувати власні можливості, а з іншого – протистояти небезпекам
глобального ринку, що у підсумку сприятиме забезпеченню потреби національної економіки
у фінансових ресурсах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності : підручник / [А. М. Герасимович,

М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.]; за ред. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ,
2004. – 599 с.

2. Несторишен І. В. Міжнародні рейтингові агенції як фактор впливу на національну
безпеку держави [Електронний ресурс] / Несторишен І. В. – Режим доступу: http://
www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/45.pdf

3. Подлевськіх М. Рейтингові агентства у світовій фінансовій архітектурі / М. Подлевськіх,
І. Подлевськіх [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uafr.com.ua/analit_mat/drn/
086.htm

4. Проценко М. Кредитные рейтинги по международной рейтинговой шкале не
отображают устойчивость банков на внутреннем рынке [Електронний ресурс] / М. Проценко.
– Режим доступу : http://www.credit-rating.ua/ru/analytics/opinion/11880/

5. Рабинович И. В. Оценка международной конкурентоспособности банка [Електронний
ресурс] / Рабинович И. В. – Режим доступу: http://rabinovitch.ru/public2/Rabinovich_Ocenka-
2008.pdf

6. Рязанова Н. С. Міжнародні фінанси : [навчально-методичний посібник для самостійного
вивчення дисципліни] / Рязанова Н. С. – К. : КНЕУ, 2001. – 320 с.

7. Символы и определения рейтингов агентства Moody’s [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/2007100000528403.pdf

8. Экспертная система анализа банков на основе методики CAMEL / [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.buzdalin.ru/text/banks/t2/camel.html

Подано до редакції 20 грудня 2010 р.

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/45.pdf3.����������
http://www.uafr.com.ua/analit_mat/drn/
http://www.credit-rating.ua/ru/analytics/opinion/11880/5.���������
http://rabinovitch.ru/public2/Rabinovich_Ocenka-
http://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/2007100000528403.pdf8.����������


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(52) 2011  57

УДК 336
В. В. Михальська,
кандидат наук з державного
управління,
КНУКіМ

ЯКІСНА ОСВІТА ДЛЯ БІЗНЕСУ ЯК ЗАПОРУКА
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті розкрито теоретико-методологічну сутність освітнього середовища для
малого і середнього підприємництва у системі державного регулювання, зміст понять
підприємницької та бізнес-освіти, соціального підприємницького навчання, предметного
(дисциплінарного, наукового) бізнес-навчання. Визначено особливості формування і
розвитку бізнес-освіти під впливом державного регулювання системи освіти.

In the article is opened the contents of concepts entrepreneurship-educations and business-
educations, social entrepreneurship training, business-training of subjects, sciences. In
researches are determined features of formation and development of business-educations under
influence of state regulation of an education system.

Ключові слова: підприємницьке соціальне навчання, підприємницька освіта, бізнес-
освіта, предметне (дисциплінарне, наукове) бізнес-навчання, бізнес-знання, бізнес-
компетентність.

Реформування вищої освіти в Україні відбувається поступово і спрямоване на перехід до
динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, формування потужної мережі вищих
навчальних закладів, створення умов для навчання протягом усього життя, та інтеграцію у
міжнародне науково-освітнє співтовариство. При цьому реформування бізнес-освіти
відбувається суто номінально. На Заході та в Америці проблеми психологічної адаптації
суспільства до підприємництва не існує і бізнес-освіта там не потребує у цьому питанні
додаткових коригувань. У нас навпаки – без урахування необхідності соціальної адаптованості
суспільства до підприємницької діяльності бізнес-освіта не буде розвиватися повноцінно.
Незважаючи на те що ринкові відносини в Україні розвиваються майже 20 років, суспільство
має забагато упереджень щодо вітчизняного бізнесу, а вітчизняний бізнес й донині іноді
розвивається нецивілізованим шляхом. Це не може не впливати на функціонування бізнес-
освіти в країні. Тому питання соціальної підприємницької освіти в країні, особливості
формування української бізнес-освіти є вкрай актуальними і важливими.

Мета статті – науково-теоретичне дослідження сучасної бізнес-освіти в Україні.
У роботі поставлено завдання проаналізувати стан бізнес-освіти в Україні з позиції

задоволення нею потреб бізнес-середовища та рівня компетенцій, що забезпечує вітчизняна
бізнес-освіта та виокремлення необхідних елементів бізнес-освіти, що бракує в Україні.

© Михальська В. В., 2011
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Відповідно до преамбули Закону України „Про освіту”, основна мета, яку повинна досягти
система освіти, – це вирішення триєдиного завдання „особистість-суспільство-економіка”.
Вища школа в Україні насамперед зорієнтована на задоволення освітніх потреб особистості,
відтворення інтелектуального та духовного потенціалу нації, розвиток культури, науки і техніки
відповідно до світових стандартів, забезпечення ринку праці висококваліфікованими фахівцями.

Ю. Зайцев наголошує, що безпосередній вплив на можливості формування людського та
соціального капіталу, а отже, на можливості економічного зростання, стан економічної
свободи, рівень соціального партнерства та соціальної відповідальності бізнесу мають умови
забезпечення розвитку особистості шляхом навчання [2, с. 78]. Відповідно до Національної
доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, О. Романовський ці умови визначає за такими
ознаками:

– рівень структурованості системи освіти, її доступність та якість;
– достатність для забезпечення потреб функціонування та розвитку національного

господарства, суспільства та науки;
– якість та ефективність регулювання процесів організації освіти з боку держави у

правовому та фінансовому аспекті, з позицій забезпечення робочими місцями тощо;
– наявність розвиненого ринкового поля та соціального середовища, які б заохочували

людину до отримання та продовження освіти, тобто адекватність економічної та
позаекономічної мотивації до навчання протягом трудового життєвого циклу потребам
національної економіки та національної держави;

– доступність надбань вітчизняної та світової культури, система мотивації їх належного
сприйняття та засвоєння громадянами [6, с. 56].

Освіта – це відносно самостійна система, функцією якої є систематичне навчання і
виховання членів суспільства, орієнтоване на оволодіння певними знаннями, вміннями,
навичками, моральними цінностями, нормами поведінки тощо [1; 3; 6].

Розвиток бізнесу в країні фактично унеможливлюється, якщо для цього в ній не діє
взаємоузгоджений, цілісний та інтегрований механізм державної підтримки малого і
середнього бізнесу. Цей механізм фактично функціонує в нашій країні лише на основі
економічних методів державного регулювання, обходячи таку важливу передумову для
розвитку бізнесу, як підприємницька освіта (бізнес-освіта). Для розуміння сутності
підприємницької освіти (бізнес-освіти), необхідно надати повне тлумачення цього поняття.
Існують деякі розбіжності між поняттями „підприємець” та „бізнесмен”, але все зводиться до
того, що в нашій країні це цілком тотожні поняття і тому кажучи „бізнесмен”, ми розуміємо
„підприємець” і навпаки [6]. Важливо також звернути увагу на сутність поняття „освіта”.

А. Івченко [7, с. 303] визначив, що освіта – 1) сукупність знань, одержаних у результаті
систематичного навчання; 2) процес засвоєння знань, синонім навчання; 3) загальний рівень
знань (у суспільстві, державі).

Д. Дзвінчук визначив освіту як:
– поширення наукових знань;
– сукупність знань, здобутих у процесі навчання; процес засвоєння знань і загальний їх

рівень;
– процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок;
– сукупність систематизованих знань, умінь, навичок і поглядів, переконань, набутих у

результаті навчання в навчальному закладі або шляхом самоосвіти;
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– процес і результат оволодіння учнями системою наукових знань та пізнавальних умінь і
навичок, формування на цій основі світогляду, моральних та інших якостей особистості,
розвитку її творчих сил і здібностей [1, с. 42–43].

Відповідно до визначення підприємництва Господарським кодексом України [4] та
визначення поняття „освіта”, підприємницька освіта – це процес і результат засвоєння
систематизованих знань, умінь і навичок і формування на цій основі світогляду, моральних та
інших якостей особистості, розвитку її творчих сил і здібностей для здійснення нею самостійної,
ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності з метою досягнення
економічних і соціальних результатів і отримання прибутку. Тобто основними поняттями є:
підприємницькі знання, підприємницькі уміння, підприємницькі навички, підприємницький
світогляд.

З огляду на науково обґрунтоване визначення підприємницької освіти випливає її
відмінність від трактування бізнес-освіти. Як зазначає О. Романовський [6, с. 4–5], поняття
бізнесу в Україні є синонімічним підприємництву, підприємницькій діяльності. Однак автор
наголошує, що бізнесом також прийнято називати не тільки підприємницьку діяльність, а й
компанії, фірми, підприємства, господарства, що здійснюють цю діяльність. Також
О. Романовський [6, с. 6] зазначає, що часто до бізнесменів відносять успішних керівників
найвищого рівня транснаціональних і міжнародних корпорацій і компаній, менеджерів,
маркетологів, страхових агентів, брокерів, агентів-посередників, фахівців рекламної сфери
тощо. У цьому розрізі питання бізнес-освіта має вигляд освіти, що формує фахівця для роботи
на фірмі, в компанії, або просто у господарстві, яке здійснює підприємницьку діяльність,
здатного професійно організовувати процеси основної та неосновної діяльності фірми
(підприємства) та управляти ними. Необхідно зауважити, що при цьому такий фахівець не
обов’язково є організатором і власником цього бізнесу, а отже, не повною мірою здійснює
діяльність на власний ризик (наприклад, ризик втрати капіталу внаслідок недбалого управління
оборотними коштами чи використання основних фондів підприємства). Ризикує у більшості
випадків саме власник організованого бізнесу, який, наприклад, наймаючи головного
менеджера для свого підприємства, не позбавляється ризику втратити капітал від невдалих дій
нового управлінця.

Таким чином, бізнес-освіта – це процес і результат засвоєння систематизованих бізнес-
знань, бізнес-умінь і бізнес-навичок і формування на цій основі підприємницького світогляду,
моральних та інших якостей особистості, розвитку її творчих сил і здібностей для здійснення
нею самостійної, ініціативної, систематичної господарської діяльності з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та отримання прибутку.

У даному випадку головними є: бізнес-знання, бізнес-уміння, бізнес-навички,
підприємницький світогляд.

Головним висновком із визначеного вище є те, що підприємницька освіта є частиною
бізнес-освіти, а бізнес-освіта, в свою чергу, є більш всеохоплюючим поняттям і більш широким
за змістом. Відмінність полягає у основній меті підприємницької освіти – створити моральну
фахову особистість для суспільства, яка самостійно організовує собі та іншим робочі місця.
У бізнес-освіті акцент робиться на виховуванні моральної фахової особистості, яка може
самостійно вести господарську діяльність і створювати нові робочі місця для країни.

З огляду на механізм формування освітнього середовища для малого і середнього
підприємництва доцільно визначити, що все-таки первинною повинна бути підприємницька
освіта, яка, з погляду безперервності навчання, повинна удосконалюватися, поновлюватись і
розвиватися у контексті розвитку бізнес-освіти в цілому.
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Якщо розглядати формування особистості підприємця шляхом соціального навчання, то
необхідно зазначити, що воно цілком лежить у площині психолого-педагогічної діяльності.
Д. Дзвінчук [1, 3] визначає соціальне навчання як спільну діяльність його суб’єктів, що
спрямовується на засвоєння людських цінностей, морально-етичних норм і правил
життєдіяльності, в результаті цього повинна бути суспільно-прийнятна поведінка або
заплановані її зміни [1, с. 52–53]. Саме тому підприємницька освіта має починатися виключно
з дошкільної освіти, коли в дитини починає розвиватися мислення, закладаються підвалини
моральності і формується особистість. З дошкільного віку необхідно виховувати
підприємницькі якості особистості.

Якщо розглядати предметне навчання, то його особливістю є спільна діяльність його
суб’єктів, яка спрямовується на засвоєння предметних знань та формування навичок і вмінь,
у результаті чого повинні спостерігатися заплановані зміни у поведінці тих, хто навчається [1,
3]. У контексті цього доцільно зазначити, що предметне навчання повинно відбуватися у
шкільній та професійно-технічній освіті, дисциплінарне – у вищій освіті, наукове – аспірантура,
докторантура. Таким чином, можна зробити висновок, що бізнес-освіта, починаючи з
підприємницької, повинна починатися з дошкільного віку людини.

Про адекватність (або неадекватність) сприйняття суспільством підприємництва як явища
у сучасних умовах можуть свідчити результати опитування. Респондентами стали люди, що
не мають відношення до бізнесу і працюють у державних установах: державних медичних
закладах, бібліотеках, сфері державного сектору житлово-комунального господарства,
педагогічні працівники, пенсіонери. Загальна кількість опитуваних – 46 осіб.

Таблиця 1
Суспільна довіра підприємництву в Україні

Отже, як бачимо, суспільство не довіряє „благим намірам” підприємництва в нашій країні,
а ще більше підприємцям, вважаючи, що вітчизняне підприємництво існує пліч-о-пліч із

Відповіді

Так Ні Складно
відп.№ з/

п Питання
Кіль

к. % Кіль
к. % Кіль

к. %

1. Чи є корисним
розвиток підприєм-
ництва для економіки
країни та суспільства

42 91 – – 4 9

2. Чи є корисним
розвиток підприєм-
ництва саме для Вас

40 87 3 6,5 3 6,5

3. Чи необхідно навча-
тися саме підприєм-
ництву, перед тим як
започатковувати
власну справу

46 100 – – – –

4. Чи є у Вас довіра до
вітчизняного
підприємництва

12 26 21 46 13 28

5. Чи є у Вас довіра до
підприємців 9 20 27 59 10 22
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корупцією та хабарництвом, із певним обманюванням людей для власної користі, а це не є
середовищем для високоморальних людей. Хоча при цьому всі зазначають про корисність і
необхідність підприємництва як такого (91 % та 87 %), наголошуючи, що цьому також необхідно
навчатися (100 % респондентів), а отже, це є певна наука.

Менеджмент радянських часів вибудовувався на ідеології і спирався не на якісні показники,
а на кількісні [53, 64, 76]. Підприємствами керували люди, що не мають відповідної освіти,
однак працюють і діють у контексті ідеології комуністичної партії і уряду. Тому очолювали
підприємства люди без управлінської підготовки для бізнесу. Є. Панченко [5] стосовно цього
зауважує: „Менеджмент українських підприємств, за всього бажання „працювати по-новому”,
часто просто не знає, що робити. Чим підприємство повинно займатись? А можливо його
необхідно закрити, чи воно повинно вступити до стратегічного альянсу або провести повторну
емісію акцій? Які інвестиції воно може отримати і від кого? Наша освіта – економічна. А на
Заході – це бізнес-освіта. У нас переважно навчають знанням, які можна передати і дістати
оцінку, а на заході – навчають умінню”[5].

Важливо підкреслити, що освіта сучасної України у певному сенсі продовжує по інерції
вбирати недоліки радянської освіти.

Визначаючи соціальне підприємницьке навчання, необхідно зазначити, що це процес
педагогічного виховання шляхом спільної діяльності його суб’єктів, що спрямовується на
засвоєння людських цінностей, морально-етичних норм і правил життєдіяльності, формування
і розвитку:

– підприємницьких рис характеру, здатності особистості до самостійності,
дисциплінованості, відповідальності, самоорганізованості та комунікабельності;

– здібностей до адекватного реагування і швидкої адаптації до нових умов у житті та
діяльності людини;

– творчого підходу у вирішенні проблемних ситуацій у житті;
– підприємницького світогляду.
У результаті цього повинна спостерігатися суспільно прийнятна підприємницька поведінка

або заплановані її зміни.
Предметне (дисциплінарне, наукове) бізнес-навчання – це спільна діяльність його суб’єктів,

що спрямовується на засвоєння предметних (дисциплінарних, наукових) бізнес-знань і
формування бізнес-навичок і бізнес-умінь, у результаті чого повинні відбуватися заплановані
зміни у поведінці тих, хто навчається.

Таким чином, важливо зазначити, що професійний розвиток малого і середнього
підприємництва не можливий без забезпечення розвитку особистості підприємця шляхом
навчання. Професіоналізація малого і середнього підприємництва повинна стати
пріоритетним завданням державної освітньої та державної регуляторної політик.

Доречними є оцінки та думки професорсько-викладацької респондентської групи,
опитування яких проведено нами. Було опитано 112 викладачів ВНЗ, які викладають саме для
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій”.
Респонденти:

1. Мають стаж викладання:
а) від 5 до 15 років – 74 особи – 66 %;
б) від 15 років і більше 38 особи – 34 %.
2. Крім викладацького досвіду, мають практичний досвід роботи:
а) у підприємницьких структурах – 67 осіб – 60 %;
б) у інших непідприємницьких структурах –26 осіб – 23 %.
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3. Мають наукові ступені та звання – 98 осіб – 88 %.
Таблиця 2

Опитування професорсько-викладацького складу ВНЗ

Аналіз даних опитування свідчить, що 35 % респондентів вважає, що менеджмент-освіта
задовольняє бізнес-середовище частково, а 43 % – повністю, тобто більшість опитуваних –
78 % – вважає менеджмент-освіту адекватною вимогам бізнес-середовища, а 22 % – ні. Саме
ці 22 % у більшості випадків давали відповідь „ні”, аргументуючи тим, що дана освіта мало дає
практичних навичок для функціонування у бізнесі внаслідок малої тривалості практик студентів
та якості проведення цих практик у бізнес-середовищі (іноді студентів-практикантів керівники
практик від підприємств просто змушують робити непрофесійну роботу, таку як
„сортирування” папірців, виконання примітивних завдань та ін.).

Питання, „Чи готує менеджмент-освіта ВНЗ майбутніх самостійних підприємців?”, показує,
що лише 21 % респондентів вбачає формування підприємця цією освітою, а це означає, що
сучасна вітчизняна вища академічна бізнес-менеджмент-освіта не орієнтується на
підприємницьке навчання. Це є цілком обґрунтованим, оскільки вступні випробування у
ВНЗ не передбачають селективний відбір абітурієнтів із генетично зумовленими
підприємницькими рисами або попередньо підготовлених системою освіти потенційних
підприємців, а отже, менеджмент-освіта спрямовується не на підготовку підприємців, а на

так ні ін. відп.ПИТАННЯ:
Як на вашу думку: кільк. % кільк. % кільк. %

Разом
кільк.,
(%)

Частково1. Чи задовольняє менеджмент-
освіта ВНЗ бізнес-середовище? 48 43 25 22 39 35 112

(100 %)
Складно
відповісти

2.Чи готує менеджмент-освіта
ВНЗ:
а) майбутніх самостійних
підприємців;
б) управлінців для роботи за
наймом

23
112

21
10
0

72
–

64
–

17
–

15
–

112
(100 %)
112
(100 %)

Складно
відповісти

3. Менеджмент-освіта ВНЗ
спроможна забезпечити найбільш
ефективний розвиток малого і
середнього підприємництва:
А) як першу вищу менеджмент–
освіту;
Б) як другу освіту ( або
підвищення кваліфікації)

36
97

32
87

12
7

11
6

64
8

57
7

112
(100 %)
112
(100 %)

Складно
відповісти

4. Для якого за розміром бізнесу
готуються кадри менеджмент-
освітою ВНЗ:

1) малий бізнес;
2) середній бізнес;
3) великий бізнес

12
88
97

11
79
87

68
–
–

61
–
–

32
24
15

28
21
13

112
(100 %)
112
(100 %)
112
(100 %)
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набуття ділових знань, умінь і навичок для управління у фірмах і на підприємствах, що доводить
стопроцентна позитивна відповідь на другу частину питання.

Третє питання, поставлене респондентам, дало змогу дізнатися від висококваліфікованих
спеціалістів освітньої галузі, орієнтуючись на їх багаторічний досвід викладацької діяльності,
реальне положення про ефективне використання бізнес-знань, отриманих у ВНЗ з менеджмент-
освіти. Більшість (87 %) вважає менеджмент-освіту найбільш ефективною для підприємництва
у разі попереднього отримання практичного досвіду у бізнес-сфері та наголошують, що, як
підвищення кваліфікації людини з уже отриманою спеціальністю будь-якого напряму,
менеджмент-освіта буде мати найбільшу користь для підприємництва, а отже, й для країни в
цілому.

Відповіді на останнє питання дозволили зробити декілька висновків. По-перше, всі
респонденти, наголошуючи на тому, що менеджмент-освіта орієнтована на середній (79 %
опитуваних) і великий бізнес (87 % опитуваних), підтвердили відсутність у ВНЗ спрямованості
освіти для малого бізнесу. По-друге, ланка вищої освіти дійсно продукує навчання більш
високого рівня знань, умінь і навичок, ніж потребує малий бізнес. По-третє, специфіка малого
бізнесу полягає у тому, що для його функціонування більшою мірою необхідні знання самої
справи, а вже потім і знання з управління бізнесом, а менеджмент-освіта, навіть відповідно до
спеціалізацій, не навчає самій справі, а лише оглядово знайомить із технологіями галузі, для
якої готується менеджер.

Загальним висновком з даних досліджень є те, що ВНЗ за менеджмент-спеціальністю
готують для підприємницького сектору країни кадри для управління певними підрозділами
підприємств (фірм) середнього і великого бізнесу. Функцію забезпечення кадрами-
підприємцями ця освіта виконує лише опосередковано. Більшої користі для підприємництва
ця освіта надає у ланці післядипломної освіти для осіб із певним досвідом практичної діяльності.
У системі освіти бракує соціальної підприємницької освіти, яка дозволить сприяти соціальній
відповідальності бізнесу, бізнес-освіти для малого бізнесу (підприємницьке предметно-
дисциплінарне навчання), що, по суті, є функціональною освітою, а не вищою академічною.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ

ІНВЕСТОРІВ
У статті досліджено питання стосовно напрямів удосконалення діяльності з управління

активами інституційних інвесторів на фінансовому ринку. Розкрито проблеми розвитку
послуг управління активами в Україні. Визначено особливості функціонування
інституційних інвесторів на ринку фінансових послуг України.

The article investigates the question concerning ways to improve management of assets of
institutional investors in financial markets. The problems of asset management services in
Ukraine. The features of the functioning of institutional investors in the financial services market
of Ukraine.

Ключові слова: інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, компанії
з управління активами, ринок фінансових послуг.

Питання оптимізації діяльності з управління активами інституційних інвесторів необхідно
розглядати у кількох аспектах: по-перше, в контексті удосконалення управлінської діяльності
на рівні осіб, які надають дану фінансову послугу; по-друге, з позиції удосконалення державного
регулювання та саморегулювання ринку послуг з управління активами. При цьому доцільно
враховувати, що оптимальна система управління в такій специфічній сфері діяльності, як
управління активами, з одного боку, є об’єктивним наслідком певних людських рішень, з
іншого – вона кореспондується з макроекономічними умовами, в яких вона реалізується.

Найбільш вагомими науковими роботами діяльності інституційних інвесторів є праці
класиків У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, В. Дж. Бейлі, Ф. Фабоцци [16], Ф. Девіс, у яких
сформульовано основоположні принципи, що не втратили своєї актуальності і в сучасних
умовах. Серед українських науковців сучасні аспекти діяльності інституційних інвесторів
досліджують В. Корнєєв [6;7], Д. Леонов [9], Ю. Коваленко[4;5], В. Унинець – Ходаківська [15],
А. Федоренко [17] та ін.

Незважаючи на ґрунтовність проведених досліджень, специфічні умови розвитку
національної економіки вимагають визначення напрямів удосконалення нормативно-
правового забезпечення з питань управління активами інституційних інвесторів на
фінансовому ринку України. Ці важливі питання вимагають наукового обґрунтування та
практичного вирішення, що зумовило актуальність даної статті.

© Рудой В. М., 2011
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Метою статті є окреслення напрямів удосконалення діяльності з управління активами
інституційних інвесторів та розгляду проблеми розвитку цих послуг в Україні.

Необхідно зазначити, що з метою визначення оптимальних шляхів розвитку діяльності з
управління активами потрібно спочатку визначити слабкі та сильні сторони як на рівні надавачів
послуги, так і з позиції регуляторного впливу та макроекономічних умов. Детерміновані
сильні та слабкі сторони представимо у вигляді наступної матриці (табл. 1).

Таблиця 1
Сильні та слабкі сторони діяльності з управління активами інституційних інвесторів в

Україні*

* З метою аналізу автором формалізовано поєднуються слабкі та сильні сторони діяльності
управління активами інституційних інвесторів та діяльність самих інституційних інвесторів.

Отже, як видно з табл. 1, на сучасному етапі розвитку існують підстави стверджувати, що
слабкі сторони в діяльності з управління активами ІСІ та НПФ значно домінують над
позитивними рисами цих фінансових послуг. При цьому підкреслимо, що окремі проблеми
функціонування інститутів колективного інвестування в Україні лежать за межами суто

Сильні сторони Слабкі сторони
Інституційні

інвестори
– висока дохідність ІСІ
порівняно з іншими
напрямами інвестицій;
– можливість оптимізації
податкових схем за участю
ІСІ

– висока волатильність доходів
від вкладення в ІСІ;
– надмірна територіальна
концентрація надавачів послуг
колективного інвестування;
– переважна орієнтація на
потреби юридичних осіб з
ігноруванням інтересів
індивідуальних інвесторів;
– недостатня інформаційна
політика ІСІ та НПФ

Регуляторний
вплив та

макроситуація

– динамічний розвиток
законодавства з питань
управління активами;
– значний потенціал
розвитку колективного
інвестування в Україні;
– слабкий рівень
пенсійного забезпечення,
який гарантується
державою

– психологічна неготовність
більшості індивідуальних
інвесторів до послуг
колективного інвестування;
– складна система
регулювання послуг з
управління активами,
зумовлена паралельною
діяльністю ДКЦПФР і
Держфінпослуг;
– слабкість та фрагментарність
вторинного ринку цінних
паперів і відсутність
ефективних механізмів
ціноутворення;
– орієнтація державної
політики на підтримку
банківського сектору України
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економічних відносин, а визначаються соціальними та ментальними суперечностями
українського суспільства, недовірою до таких форм здійснення інвестицій на фінансовому
ринку.

Необхідно зазначити, що основні напрями, на яких потрібно сконцентрувати регуляторні
можливості держави та саморегулівним організаціям (окремо підкреслимо саме їх роль): по-
перше, зняття неефективних адміністративних обмежень у діяльності компаній з управління
активами; по-друге, підвищення інформаційної прозорості цього сегмента вітчизняного ринку
фінансових послуг; по-третє, законодавче сприяння розвитку фінансового ринку в цілому,
що наповнить його фінансовими інструментами, які дадуть можливість застосовувати
ефективні стратегії управління активами. Схематично їх можна представити так (рис. 1).

Джерело: систематизовано автором.

Рис. 1.  Напрямки розвитку законодавства з питань управління активами інституційних
інвесторів

 Оцінюючи існуючу систему державного регулювання ринку послуг з управління активами
інституційних інвесторів, зазначимо, що її сучасний стан чітко кореспондується з
фрагментарним розвитком усього фінансового сектору Украйни і ринку фінансових послуг
зокрема. Саме подібною фрагментарністю можна пояснити фактичне існування кількох
підсегментів, які характеризують різних надавачів послуг з управління активами, та різні підходи
до регулювання їх діяльності:

– управління активами ІСІ, що здійснюється КУА та регулюється виключно Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку;

– управління активами НПФ, яке може здійснюватися професійним адміністратором
недержавних пенсійних фондів (регулювання здійснюється Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України) або КУА;

– професійна діяльність з управління активами, що здійснюється банком (регулювання
актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку
України) [8].

Зазначимо, що надання однорідних послуг з управління активами, зокрема активами
недержавного пенсійного фонду, різними особами (за національним законодавством це може
бути КУА або професійний адміністратор НПФ), за логікою повинне передбачати єдність
вимог до таких суб’єктів. Проте аналіз існуючої нормативно-правової бази показує, що існують
окремі відмінності, серед яких насамперед необхідно виділити:

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Зняття
неефективних

адміністративних
обмежень

Підвищення
інформаційної

прозорості діяльності з
управління активами

Законодавче
сприяння

підвищенню
ефективності

фінансового ринку
України
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– суперечності стосовно розмірів статутного капіталу: для КУА, статутом якої передбачено
виключне здійснення діяльності з управління активами НПФ статутний капітал повинний
становити суму не менше еквіваленту 300 000 євро за курсом НБУ. Одночасно для
професійного адміністратора НПФ, що хоче отримати ліцензію на здійснення діяльності з
управління активами, вказаний норматив зафіксований у ліцензійних умовах на рівні 500 000
євро;

– суттєва відмінність у визначенні функцій осіб, які здійснюють управління активами ІСІ
та управління активами НПФ;

– відмінність у механізмах відшкодування збитків, що завдані діями (або бездіяльністю)
осіб, які здійснюють управління активами ІСІ та НПФ, зокрема в частині вимог щодо об’єктів,
в яких може бути розміщено резервний фонд особи, що здійснює управління активами НПФ.

Зауважимо, що наведені розбіжності в нормативно-правовому регулюванні діяльності з
управління активами ІСІ та НПФ не можна оцінити однозначно. З одного боку, необхідно
визнати, що, незважаючи на подібну економічну природу цих видів колективного інвестування,
наявні значні відмінності у формах і механізмах управління пенсійними активами та активами
ІСІ. З іншого – відмінні вимоги щодо КУА та професійних адміністраторів, які здійснюють
управління активами НПФ, не забезпечують рівноправності інвесторів, що скористалися однією
фінансовою послугою – довгострокових пенсійних накопичень.

Таким чином, доцільно максимально уніфікувати нормативні вимоги щодо діяльності з
управління активами НПФ, яка здійснюється або КУА, або професійним адміністратором. З
цією метою пропонуються такі зміни до чинної нормативно-правової бази (табл. 2).

Таблиця 2
Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення з питань управління

активами НПФ, що здійснюється КУА та професійним адміністратором НПФ

Джерело: складено автором.

№
з/п

Нормативно-
правовий акт

Запропонована норма Напрям дії

1. Розмір статутного капіталу особи,
що здійснює управління активами
НПФ, сплачений грошовими
коштами, повинний становити
суму, не меншу, ніж сума,
еквівалентна 500 000 євро за
офіційним обмінним курсом НБУ
на дату державної реєстрації

2.

Ліцензійні умови
провадження
професійної діяльності
на фондовому ринку -
діяльності з
управління активами
інституційних
інвесторів (діяльності
з управління
активами)

Особа, яка здійснює
діяльність з управління активами
пенсійних фондів, зобов'язана
підтримувати розмір власного
капіталу на рівні, не менше ніж
сума, еквівалентна 300 000 євро за
офіційним обмінним
курсом НБУ

3. Уніфікувати положення щодо
відшкодування збитків особою, яка
одночасно здійснює управління
різними активами інституційних
інвесторів (НПФ)

Забезпечити
рівноправність
споживачів послуги з
довгострокових
пенсійних заощаджень
з позиції мінімального
розміру статутного
капіталу особи, яка
здійснює управління
активами НПФ (а
також особи, що
здійснює
адміністрування НПФ)

4.

Положення про
особливості
здійснення діяльності
з управління активами
інституційних
інвесторів

Розширити перелік функцій особи,
що здійснює управління активами
НПФ за рахунок включення
положень, що деталізують її
діяльність

Забезпечення прав
інвесторів з погляду
конкретизації функцій
особи, яка здійснює
управління активами
НПФ
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Деталізуємо пропозиції щодо уніфікації положень, які визначають механізми
відшкодування збитків, завданих особами, що здійснюють управління активами інституційних
інвесторів. Зазначимо, що на сьогодні існують значні відмінності в регулюванні вказаного
питання щодо відшкодування КУА ІСІ та осіб, які управляють активами НПФ (рис. 2).

Джерело: систематизовано автором.

Рис. 2. Механізми відшкодування збитків особами, що здійснюють управління активами
інституційних інвесторів

Отже, реалізована в Україні на даний момент схема відшкодування збитків, що завдані
особою, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, характеризується
наступними недоліками:

1. Відмінності в механізмах відшкодування збитків, що виникають у процесі управління
активами ІСІ та НПФ, що зумовлює існування різниці в оцінці ризиків для однієї фінансової
послуги, яка, при цьому, надається одним надавачем (якщо КУА здійснює управління активами
ІСІ та НПФ одночасно).

2. Відсутність чітких кількісних орієнтирів для встановлення випадків виникнення
відповідальності за заподіяні збитки особою, яка здійснює управління активами недержавного
пенсійного фонду.

КУА ІСІ УПРАВЛЯЮЧИЙ
АКТИВАМИ НПФ

Визначення
збитків

Джерело
покриття

За рік вартість ЧА ІСІ у розрахунку
на один цінний папір зменшилася
нижче номінальної вартості більше
ніж на 20 % унаслідок порушення
КУА вимог законів

Порушення   законодавства,
положень інвестиційної
декларації пенсійного фонду
або договору про управління
активами

Резервний фонд, інше майно КУА,
внески засновників

Резервний фонд, інше майно
особи, що здійснює
управління активами НПФ

- 25 % статутного капіталу;

- щорічні відрахування не менше
5 % чистого прибутку;

- зберігається на окремих
депозитних банківських рахунках,
розміщується у державні цінні
папери, дохід за якими
гарантовано КМУ, та цінні
папери, що перебувають у
лістингу

Кількісні параметри
резервного фонду

- 25 % статутного
капіталу;

- щорічні відрахування не
менше 5 % чистого
прибутку;

- зберігається на окремих
депозитних банківських
рахунках
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3. Ширший перелік джерел покриття збитків заподіяних КУА ІСІ, за рахунок включення
додаткових внесків засновників такої компанії з управління активами, порівняно з джерелами
покриття збитків, заподіяних особою, що управляє активами НПФ.

4. Обмежений перелік випадків, у яких настає відповідальність за заподіяні збитки КУА ІСІ,
який включає в себе виключно відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.

5. Розмиті положення щодо можливостей розміщення резервного фонду КУА ІСІ та
обмежені – для особи, яка здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду.
Крім того, законодавством не врегульовано питання про розміщення резервного фонду тих
надавачів послуги, які одночасно управляють активами ІСІ та НПФ.

У підсумку підкреслимо, що виділені неповноцінні та відсутні компоненти зумовлюють
низьку загальну ефективність системи відшкодування збитків, заподіяних діяльністю
(бездіяльністю) осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів
насамперед з позиції захисту прав інвесторів.

З метою оптимізації законодавства, на нашу думку, необхідно реалізувати наступні заходи,
спрямовані на зміну існуючих норм у питанні захисту прав інвесторів (табл. 3).

Таблиця 3
Напрями розвитку нормативно-правової бази з питань відшкодування збитків особою, що

здійснює управління активами інституційних інвесторів

Джерело: розроблено автором.

№
з/п

Запропоновані заходи Позитивний вплив

1. Впровадити єдиний механізм
відшкодування збитків особою, що
одночасно здійснює управління
активами ІСІ та НПФ

Створення рівних умов з погляду
різних типів інституціональних
інвесторів, активами яких управляє
одна особа

2. Відмінити норму про відшкодування
збитків КУА ІСІ лише у випадку
відкритого (публічного) розміщення
цінних паперів

Створення рівних умов з позиції
інвесторів, що скористалися
послугами ІСІ, активами яких
управляє одна особа

3. Ввести в дію єдині вимоги щодо джерел
покриття збитків, завданих особою, яка
здійснює діяльність з управління
активами інституційних інвесторів

Розширити перелік джерел
погашення завданих збитків особою,
що здійснює управління активами
НПФ, за рахунок включення
додаткових внесків засновників
такого управителя

4. Виключити із напрямів зберігання
резервного фонду КУА ІСІ цінні
папери, що пройшли лістинг.
Зафіксувати для усіх осіб, що
одночасно здійснюють управління
активами ІСІ та НПФ, єдині вимоги
щодо утримання резервного фонду на
депозитних рахунках та в державних
цінних паперах, дохід за якими
гарантовано КМУ

Зменшення ризику вартісного
знецінення резервного фонду особи,
яка здійснює управління активами

5. Конкретизувати випадки, у яких настає
відповідальність особи, що управляє
активами НПФ

Зменшення ризиків, пов’язаних з
діяльністю (бездіяльністю) особи, що
управляє активами НПФ
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Обґрунтуємо окремі пропозиції щодо розвитку законодавства з питань оприлюднення
інформації про діяльність з управління активами ІСІ та НПФ в Україні. Насамперед зазначимо,
що чинною нормативно-правовою базою передбачено досить складну систему інформування
учасників ринку фінансових послуг, яка, фактично, передбачає два інформаційних рівні для
управління активами ІСІ (компанія з управління активами – інститут спільного інвестування)
та три – для НПФ (адміністратор НПФ – КУА – недержавний пенсійний фонд). Існування
вказаних рівнів оприлюднення інформації можна розглядати двояко: з одного боку, це
забезпечує високий рівень контролю за достовірністю інформації та її параметрами, з іншого
– дублювання не є гарантією повноти інформації. Також потрібно зважати на певну відмінність
підходів до інформації про діяльність КУА та інформації про діяльність інституційних інвесторів,
активами яких управляє КУА.

Проте є також цілий ряд проблем у розвитку послуг з управління активами, які лежать за
межами безпосередньо вказаного сегменту ринку фінансових послуг України, а визначаються
загальною низькою ефективністю ринку. Необхідно зазначити, що головні загальноринкові
проблеми, що перешкоджають розвитку послуг з управління активами інституційних
інвесторів, можна сформулювати так (рис. 3).

Джерело: систематизовано автором.

Рис. 3. Фактори ринкового характеру, що стримують розвиток послуг з управління
активами в Україні

Отже, визначимо рекомендації, спрямовані на виправлення існуючих диспропорцій.
Домінування тіньової економіки та фінансово-промислових груп зменшує потенційний ефект
від функціонування колективного інвестування, яке характеризується високим рівнем
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державного контролю за діяльністю. Відповідно власники капіталів спрямовують їх у сфери з
більш ліберальним режимом, використовуючи, зокрема, венчурні ІСІ виключно для оптимізації
фінансових потоків.

Насамперед спостерігається дефіцит ліквідних інструментів, що емітовані державою та
органами місцевого самоврядування. На сьогодні ринок державних цінних паперів
спрямований виключно на досягнення фіскальних цілей держави та абсолютно не виконує
природної функції орієнтира для визначення вартості грошей у часі – безризикового
фінансового інструмента. Відсутність ризикових активів значно звужує можливості
використання окремих стратегій портфельного інвестування.

Крім того, значні проблеми формуються в процесі інвестування активів інституціональних
інвесторів на ринку акцій: по-перше, фактично в українській системі корпоративного
управління відсутня дивідендна частина дохідності акцій; по-друге, на біржовому ринку
обертається надто обмежена кількість пайових інструментів з низьким рівнем ліквідності.

 Незавершеність пенсійної реформи, крім суто макроекономічних загроз для українського
суспільства, зменшує загальний потенціал системи недержавного пенсійного забезпечення.

Також потребує вирішення проблема біржового ринку цінних паперів – його
фрагментарність і низька ліквідність ставлять під сумнів інформаційну ефективність.
Відповідно ускладнюють процес оцінки інструментів, що перебувають в інвестиційних
портфелях ІСІ та НПФ. Крім того, наявність значної кількості організаторів торгівлі створює
передумови для використання маніпуляційних технологій, спрямованих на штучне збільшення
ціни на окремі цінні папери.

 В Україні сформована негативна суспільна думка щодо можливостей конкуренції
інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів з банківськими установами
в питанні формування та інвестування заощаджень. У загальному необхідно зазначити, що
подібна ситуація багато в чому зумовлена державною політикою, спрямованою на
першочергове задоволення інтересів банківського капіталу.
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РЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У РЕГІОНІ
Визначено головні методологічні аспекти змісту поняття „регіональна інвестиційна

програма”. Розглянуто основні проблеми реалізації регіональних інвестиційних програм
в Україні. Обгрунтовано важливість активізації інвестування у нові форми територіальної
організації господарства та відображення цього напряму у функціональній структурі
програми.

The main methodological aspects of the contents of concept „the regional investment
program” are determined. The basic problems of realization of the regional investment programs
in Ukraine are considered. The importance of activization of investment in the new forms of
territorial organization of a economy and display of this direction in functional structure of the
program is proved.

Ключові слова: регіональна інвестиційна програма, проблеми реалізації в Україні,
перспективні напрями інвестування.

У сучасних умовах господарювання важливу роль у соціально-економічному розвитку
регіонів відіграє інвестиційна діяльність. Останнє десятиліття спостерігається значне підвищення
інвестиційної активності держави, суб’єктів господарювання, населення. Проте цього на
сьогодні недостатньо. В умовах певної обмеженості та нестабільності утворення інвестиційних
ресурсів зростає необхідність їх ефективно використовувати.

Крім того, важливо враховувати зміни пріоритетів у сучасній державній регіональній
інвестиційній політиці та у виробленні нових напрямів інвестиційної діяльності. Усі ці напрями
закріплені у відповідних законодавчих актах (постанова Кабінету Міністрів України „Концепція
регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки” (1995 р.),
постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми розвитку інвестиційної
діяльності на 2002–2010 рр.” (2001 р.), розпорядження Кабінету Міністрів України „Деякі
питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення
інвестицій...”(2003 р.), Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” (2005 р.),
„Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року” (2006 р.) та ін. У зв’язку
з цим підвищується роль державного регулювання інвестиційної діяльності як на рівні країни,
так і на рівні регіонів.

Однією з важливих форм такого регулювання є розроблення та реалізація регіональних
інвестиційних програм. Ці програми, з одного боку, є формою державного управління
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інвестиційною діяльністю у регіонах, з іншого – інструментом реалізації державної регіональної
політики. Нетривала (з 2002 року) практика реалізації регіональних інвестиційних програм у
областях України показала їх численні недоліки, які ускладнилися в останні роки через
економічні, соціальні та політичні негаразди.

У цих умовах актуальною є проблема вдосконалення організаційно-управлінського
механізму реалізації регіональних інвестиційних програм, головною метою яких є активізація
соціально-економічного розвитку області. Важливо зробити їх більш гнучкими, сприятливими
до сучасних і майбутніх інновацій і одночасно більш цілеспрямованим щодо виконання
поставлених перед ними завдань. Необхідно підвищити організаційний потенціал регіональних
інвестиційних програм та їх дієвість як чинника соціально-економічного розвитку областей
України.

Проблеми державного управління розвитком інвестиційної діяльності у регіонах
розглядаються у працях В. Г. Бодрова, М. П. Бутка, А. М. Валюха, Л. В. Васюренко,
Б. М. Данилишина, Н. П. Карлової, М. Х. Корецького, В. Ф. Мартиненка, Г. Ю. Панікара,
Т. В. Покотило, Д. М. Стеченка, О. В. Шевченка, І. В. Яковенко та інших науковців [4, 5, 6, 8, 9,
11, 13, 15, 16, 17]. Водночас залишаються недостатньо розробленими багато теоретичних і
практичних питань удосконалення механізму розроблення та реалізації регіональних
інвестиційних програм, і зокрема з позицій активізації соціально-економічного розвитку
регіонів обласного рівня.

Головною метою статті є узагальнення теоретико-методичних засад розроблення та
реалізації регіональних інвестиційних програм (РІП) як дієвого інструменту соціально-
економічного розвитку регіонів України.

Важлива роль РІП була закладена у „Концепції регулювання інвестиційної діяльності в
умовах ринкової трансформації економіки”, „Програмі розвитку інвестиційної діяльності на
2002–2010 роки” та інших. Основною ідеєю цих документів є підвищення організуючої функції
держави у соціально-економічному розвитку країни та регіонів через активізацію та якісно
новий зміст інвестиційної діяльності і створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

У контексті регіональної інвестиційної програми як інструмента управління соціально-
економічним розвитком областей України, РІП, з одного боку, є важливою складовою
Програми соціально-економічного розвитку області на певний період, з іншого – є одним із
дієвих інструментів забезпечення, активізації та управління цим розвитком.

Визначення змісту поняття „регіональна інвестиційна програма” як категорії державного
управління інвестиційною діяльністю у регіонах передбачає розгляд ряду важливих аспектів,
як методологічний; цільовий (програмно-цільовий); структурно-функціональний; об’єктний
(об’єктно-проблемний); ресурсно-реалізаційний; моніторинговий; результативний.

Методологічний аспект аналізу РІП пов’язаний з двома атрибутивними властивостями
регіональних інвестиційних програм: комплексністю та управлінням.

Комплексність РІП зумовлена: по-перше, ефективністю комплексного підходу до
управління та використання обмежених інвестиційних ресурсів регіону, результатом чого є
зниження потреб у цих ресурсах; по-друге, складністю об’єкта інвестування – господарського
комплексу регіону; по-третє, складністю компонентної структури РІП, яка, по суті, є
інтегрованим поєднанням численних інвестиційних проектів.

Управління є одним із найважливіших властивостей РІП. Можна погодитися з думкою
ряду науковців про існування двох типів управління: превентивного та наздоганяючого [16].
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Превентивне управління – це комплекс упорядкованих заходів щодо усунення невизначеностей
взаємодії господарських суб’єктів у процесі управлінського та інвестиційного циклів із метою
забезпечення потреб простого та розширеного відтворення. Наздоганяюче управління – це
управління, яке здійснюється за подіями, що вже сталися, спрямоване на усунення поточних
проблем. На думку тих само авторів, самі інвестиційні програми є формою, в якій
конкретизується концепція державного управління інвестиційним процесом, а державний
вплив на процес вкладання капіталу набуває якісних і кількісних параметрів виробництва у
часі та просторі.

У цілому ефективність управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні
визначається адаптацією до пріоритетних напрямів соціально-економічної діяльності,
визначених стратегією розвитку регіону, а самі РІП є формою прояву регіонально-галузевого
принципу управління.

Цільовий (програмно-цільовий) аспект регіональної інвестиційної програми відображає
високий рівень її цілеспрямованості. Цілеспрямованість РІП пов’язана з тим, що ця програма
є одним із видів державних регіональних цільових програм і, згідно із Законом України „Про
державні цільові програми”, є „сукупністю взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за
строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на
розв’язання найактуальніших проблем розвитку регіону або окремих галузей економіки чи
соціально-культурної сфери регіону, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку Автономної
Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя на відповідний рік” [3].

Метою РІП є розвиток інвестиційного потенціалу регіону, якісне покращання структури
інвестування, створення сприятливого інвестиційного клімату та на цій основі отримання
значного економічного та соціального ефекту. При розробленні РІП дуже важливим є
застосування програмно-цільового підходу, що передбачає певні атрибути та алгоритм її
реалізації. Цей підхід поєднує комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на
розв’язання нагальних проблем регіону та активізацію його розвитку.

Структурно-функціональний аспект пов’язаний з виокремленням і позиціюванням
окремих функціональних блоків РІП, підпорядкованих реалізації певної мети. Вони є
елементами структури механізму формування інвестиційної програми. Фактично регіональна
інвестиційна програма є сукупністю послідовних етапів, що відображають певні стадії
інвестиційного процесу.

На думку розробників „Методичних рекомендацій з формування інвестиційної програми
розвитку регіону”, такими етапами є:

1. Методологічні засади розробки інвестиційної програми регіону.
2. Підсистема аналізу господарського стану.
3. Підсистема визначення мети програми.
4. Підсистема прогнозування бажаних і можливих результатів реалізації програми.
5. Підсистема конкретизації повноважень і відповідальності учасників реалізації програми.
6. Підсистема інвентаризації наявних і встановлення необхідних інвестиційно-інноваційних

ресурсів.
7. Підсистема прогнозування можливих проблем реалізації програми.
8. Розробка стратегії і тактики досягнення поставленої мети програми.
9. Формування механізмів реалізації стратегії і тактики досягнення поставленої мети.
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10. Механізм техніко-технологічного забезпечення.
11. Фінансово-економічні механізми.
12. Соціальні механізми.
13. Механізми екологічного забезпечення.
14. Нормативно-правові механізми.
15. Організаційні механізми.
16. Інноваційно-інтелектуальні гарантії.
17. Механізми інформаційно-інноваційного забезпечення.
18. Оцінка ефективності інвестиційної програми [16].
Менш розгорнутою, але все-таки репрезентабельною є функціональна структура РІП,

представлена у „Методиці розроблення цільових регіональних програм”. Згідно з цією
методикою, основними стадіями розроблення та виконання програми є: а) ініціювання
розроблення регіональної цільової програми; б) підготовка проекту програми – визначення
заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї; обсягів і джерел фінансування;
строків виконання заходів програми, а також головних виконавців; в) здійснення експертизи
проекту програми, погодження та затвердження програми, визначення головного
розпорядника коштів; г) затвердження бюджетних призначень на виконання програми,
включення програми до щорічних програм соціально-економічного розвитку регіону; д)
організація виконання програми, здійснення контролю за її виконанням; е) здійснення
моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання
програми, внесення змін до програми [10].

Об’єктний (об’єктно-проблемний) аспект РІП пов’язаний з визначенням об’єктів дії
програми: певних процесів, видів і сфер діяльності, регіонів, проблем тощо, на покращання
або вирішення яких спрямована програма. Найбільш загальним об’єктом РІП є соціально-
економічний розвиток регіону. Багатовекторність цього розвитку передбачає врахування
численних його напрямів: економічного, соціального, екологічного, просторового та ін. З
цим аспектом тісно пов’язано розроблення основних напрямів регіональної інвестиційної
політики.

Ресурсно-реалізаційний аспект є одним із найважливіших у процесі розроблення та
реалізації РІП. В умовах обмеженості, альтернативності та нестабільності інвестиційних ресурсів
зростає актуальність підвищення та стабілізації інвестиційного потенціалу регіону. Це питання
було розглянуто у ряді праць, зокрема у роботах Т. В. Покотило, Т. В. Романової,
Д. М. Стеченка, І.В. Шкрабак та ін. [12, 14, 15, 18]. Зокрема, у „Методичних рекомендаціях з
формування інвестиційної програми розвитку регіону” інвестиційний потенціал регіону
розглядається як „синергетичний результат дії механізму управління інвестиційним процесом,
основною функцією якої є упорядкування та структуризація у часі та просторі суб’єктів
господарської діяльності, правових, соціальних, організаційних, природних, грошових,
фінансових, виробничих, гуманітарних, духовно-моральних, інтелектуально-інформаційних,
інноваційних, інфраструктурних, екологічних та інших ресурсів, у виробництві інвестиційних
і споживчих товарів, коли результат взаємодії інтелектуальних та інвестиційних ресурсів
утворює нову властивість, якої не було в окремо взятих ресурсах ” [16].

Загалом погоджуючись із цим висновком, необхідно виділити певні принципові питання,
які у цьому визначенні залишилися нерозкритими. По-перше, не показано, що інвестиційний
потенціал є не тільки результатом, а й ресурсом для реалізації цілей програми; по-друге, чітко
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не виокремлені внутрішні та зовнішні (централізовані та іноземні) інвестиційні ресурси,
співвідношення яких є принциповим з огляду на інвестиційну стратегію розвитку України;
по-третє, не проаналізована роль інноваційноємних інвестицій, як найбільш якісної складової
потенціалу; по-четверте, не звернута увага на те, що інвестиційний потенціал є не тільки
потенціалом відтворення, а й потенціалом розвитку.

Моніторинговий аспект є атрибутивною складовою механізму формування та реалізації
інвестиційної програми.

Здійснення моніторингу РІП передбачає:
– підготовку щорічних звітів про результати виконання програми, внесення змін до

програми;
– аналіз ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності

продовження її фінансування та виконання;
– аналіз вказаних звітів та включення його результатів до щорічного звіту про виконання

програми соціально-економічного розвитку регіону;
– оцінка результатів виконання програми та у разі потреби розроблення пропозиції щодо

доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань тощо;
– підготовка пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків

виконання програми та окремих заходів і завдань тощо на наступний етап програми.
Результативний аспект відображає насамперед завершальний етап регіональної

інвестиційної програми. Оцінка результату впровадження РІП передбачає декілька етапів:
1) оцінка проміжних результатів, зокрема:
а) аналіз внутрішньопрограмних інвестиційних процесів, виникнення яких пов’язано з

функціонуванням механізму реалізації РІП;
б) ідентифікація та вивчення окремих явищ і проблем соціально-економічного розвитку,

що нерідко зумовлені етапністю здійснення певних господарських процесів у регіоні;
2) оцінка кінцевого результату впровадження РІП, яким є підвищення рівня соціально-

економічного розвитку регіону.
Складність розглянутих вище інвестиційних процесів та питань управління ними, а також

несприятливий інвестиційний клімат в Україні (пов’язаний з впливом світової фінансово-
економічної кризи, політичною нестабільністю в країні, нерозвиненістю вітчизняного
фондового ринку,  недосконалістю та нестабільністю нормативно-правової бази інвестування
тощо) зумовили існування численних теоретичних і господарських проблем реалізації РІП.
Найважливішими з них є:

1) необхідність підвищити та ефективно використовувати інвестиційний потенціал регіону
(та важливість корегування відповідних напрямів регіональної інвестиційної програми в
процесі реалізації РІП);

2) високий рівень територіальної диференціації величини інвестиційного потенціалу та
інвестиційної діяльності у розрізі окремих складових областей – адміністративних районів і
міст України, що в окремих випадках робить актуальним розроблення РІП на рівні цих
адміністративно-територіальних одиниць;

3) вкрай низька активність вітчизняних інвесторів у регіонах, яка зумовлена не тільки
несприятливим інвестиційним кліматом, обмеженістю інвестиційних ресурсів, але й
недостатньою увагою (мається на увазі реальна допомога) місцевих органів влади до проблем
місцевих підприємців;
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4) не втратила актуальності проблема кількості та якості іноземних інвестицій.
Практика реалізації РІП в Україні, а також досвід Росії, свідчить про численні проблеми з

виконанням поточних планів цих програм. Важливо зазчити, що це є характерним для
регіональних інвестиційних програм не тільки у аграрно-промислових регіонах: у
Тернопільській („Програма стимулювання розвитку інвестиційної діяльності в Тернопільській
області на період до 2011 року”), Івано-Франківській („Програма розвитку інвестиційної
діяльності в Івано-Франківській області на період до 2011 року”), Херсонській („Регіональна
програма активізації інвестиційно-інноваційної діяльності на 2005–2007 роки”) областях, але
й у індустріально розвинених регіонах: Харківській (Регіональна програма розвитку
інвестиційної діяльності „Харківщина інвестиційна – 2010”), Луганській („Програма розвитку
інвестиційної діяльності в Луганській області на 2003–2004 роки”), Львівській („Концепція
інвестиційної політики Львівської області на 2009–2015 роки”) та інших. Подібні тенденції
спостерігаються й при реалізації РІП на рівні міст: у Чернівцях, Кременчуці, Севастополі.

Зазначене вище свідчить про загальний характер цих проблем та про необхідність розробити
принципово нові підходи до змісту та спрямованості РІП. Одним із таких перспективних підходів,
на нашу думку, є активізація уваги місцевих органів влади та інвесторів до розвитку нових
форм територіальної організації господарства: інноваційних та індустріальних кластерів,
територій із спеціальним режимом інвестування (СЕЗ і територій пріоритетного розвитку),
індустріальних парків, транскордонних утворень тощо. Усі ці форми господарювання закріплені
у відповідних законодавчих актах (проект Закону України „Про індустріальні (промислові)
парки”, постанова Кабінету Міністрів України „Про формування та функціонування
інноваційних кластерів в Україні”, проект Закону України „Про внесення змін до Закону України
„Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності”, проект Закону України „Про спеціальні
(вільні) економічні зони” та інші).

Включення цих об’єктів до планів РІП відповідних регіонів дозволить не тільки збільшити
міждержавні фінансово-інвестиційні потоки, але й активізувати вітчизняних інвесторів. З іншого
боку, як показує світовий досвід, утворення та ефективне функціонування нових форм
господарської діяльності сприяє економічному зростанню свого регіону, оптимізує фінансово-
інвестиційний баланс і покращує якість інвестицій (робить їх більш інноваційно
спрямованими). У цілому нові форми територіальної організації господарства повинні
підвищити інвестиційний потенціал регіону – через появу нових джерел формування
інвестиційних ресурсів: переважно інноваційно спрямованих.

У зв’язку з цим важливо зазначити, що саме руйнування існуючих форм територіальної
організації господарства негативно вплинуло на відтворювальні процеси у регіонах і
спричинили деградацію соціальної структури суспільства (на це вказується у роботі [16].

Отже, у сучасних умовах динамічної зміни соціально-економічної та фінансово-
інвестиційної ситуації в Україні, яка характеризується появою нових форм територіальної
організації господарства, обмеженістю інвестиційних ресурсів регіонів (яка загострилася у
зв’язку з фінансово-економічною кризою), послабленням ролі вітчизняних інвесторів,
невисоким рівнем інноваційної спрямованості інвестування тощо, важливим є посилення
ролі держави у регіональних інвестиційних процесах, але не стільки як донора (інвестора),
скільки як створювача умов для ефективного використання інвестиційного потенціалу регіону.

У цих умовах зростає потреба посилення місця регіональних інвестиційних програм у
системі інших інструментів і форм управління інвестиційною діяльністю у регіоні (інвестиційні
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проекти, створення інвестиційного портрета регіону або міста, дорожня карта інвестора тощо).
У свою чергу, це потребує вдосконалення змісту РІП як механізму реалізації регіональної
інвестиційної політики. Розв’язання цього завдання потребує створення відповідних
ефективних інструментів державного управління інвестиційною діяльністю, одним з яких є
інвестиційні програми розвитку не тільки на рівні області, а й районів і міст.

Іншим перспективним напрямом державного управління інвестиційною діяльністю у
регіоні, яке повинно посилити цільову спрямованість РІП на соціально-економічний розвиток
регіонів, є активізація уваги місцевих органів влади та інвесторів до розвитку нових форм
територіальної організації господарства. На нашу думку, за умови широкого використання
позитивного досвіду розроблення РІП у розвинених країнах, такий напрям (і відповідний
функціональний блок у структурі РІП) повинний сприяти вдалому поєднанню державного та
приватного інвестування, що дуже важливо в умовах ринкової економіки.
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У статті розглянуто актуальні проблеми інноваційної політики та інноваційні підходи
до регулювання економічних процесів у державі, проаналізовано основні науково-методичні
підходи до оцінки підприємства, запропоновано методологію порівняльних підходів.

In the article the issues of the day of innovate policy and innovate going are examined near
adjusting of economic processes in the state, the basis scientifically-methodical going is analyzed
near the estimation of enterprise, methodology of comparative approaches is offered.

Ключові слова: державна інноваційна політика, інноваційні підходи, сировинний
комплекс, управління.

Прискорення світового процесу створює для підприємства ризик швидкого морального
старіння устаткування і його продукції. Особливо це стосується переробних підприємств
сировинного комплексу текстильної промисловості. Жодні досягнуті переваги не можуть
існувати довго, тому розробка нових різновидів сировини, товарів, виробничих і комерційних
процесів повинні бути постійними, піддаватися сумнівам попередніх відкриттів, процесів
виробництва. Звідси – важливе значення інноваційної діяльності підприємства.

Економічні категорії – інновації і ринок – пов’язані між собою причинно-наслідковим
зв’язком. Інновація є причиною, ринок – наслідком. Тобто без постійного оновлення продукції
сировинний ринок не розвивається взагалі. У ринковій економічній теорії Й. Шумпетер ринок
розглядає як процес хвилеподібних змін інновацій. Отже, для країн, які входять у ринок, досить
важливо здійснювати раціональну науково-технологічну та інноваційну політику. Інституційні
перетворення в процесі переходу до ринку надають нові можливості і форми щодо розвитку
науки та інновацій; входження в ринок, потребує постійного оновлення сировинної продукції
для підтримки її високого рівня конкурентоспроможності, збільшує попит на наукові
дослідження і науковий продукт [17, с. 93].

Метою статті є окреслення стратегій, розробка і виконання системи планів щодо теорії
інновацій, відображення системного цілеспрямованого втручання держави в економіку з
метою підтримки науки, науково-технічного потенціалу і його впровадження у виробництво.
Застосування інноваційної теорії у XX ст.

Сучасний стан економіки України підтверджує, що найбільш прийнятною стратегією
розвитку є інноваційний напрям. Дослідженню шляхів його реалізації присвячені праці
М. Войнаренка [4], А. Гальчинського [5,6], В. Гейця [7], А. Кінаха [9], В. Семиноженка [10],
Ю. Корецького [11], В. Марцина [13], В. Павлова [14] та інших авторів. Інноваційний напрям

© Сафонов Ю. М., 2011



82                                                                                                             Економіка

розвитку у сучасній вітчизняній літературі достатньо обґрунтований з історичних,
глобалістичних та інших позицій.

Необхідно зазначити, що принципове значення мають дві обставини: а) створення
конкурентних переваг повинно бути потоковим (інновації в бізнесі повинні бути стрімкими);
б) конкурентні переваги потрібно шукати за контекстом створеного в минулому (потрібно
нав’язувати дійсності свій контекст).

Конкурентне співіснування більш виразно характеризує сучасний бізнес. Багато в чому
це ініціюється становленням інтелектуальної економіки (економіки знань).

Така постановка питання допускає зміну акценту з конкурентної боротьби на конкурентне
співіснування, що, у свою чергу, неможливо без формування (організації) тих або інших
інтеграційних угод між суб’єктами економіки. У кінцевому рахунку конкурентні переваги
отримують ті учасники ринку, що скооперуються і займуть атакуючу позицію в інноваційній
діяльності (будуть знати в потрібний момент необхідні технології, зможуть захистити свої
конкурентні позиції, мати висококваліфікованих фахівців).

Саме на інноваційному напрямі розвитку і його поєднанні з інтеграційними принципами
організації виробничої необхідно особливо наголосити. Надзвичайно важливим [4, с. 90] є
визначення про те, що головним джерелом економічного зростання та
конкурентоспроможності у сучасних умовах дедалі більшою мірою стає виробництво не
стільки товарів, скільки ідей і знань. Рада конкурентоспроможності України наголошує, що
лише ті країни, які продуктують та інтегрують ідеї і знання у свої економічні моделі, можуть
бути повноцінно конкурентоспроможними у сьогоднішньому глобалізованому світі [12, с.6].

Інноваційна діяльність – це один із різновидів діяльності, яка потребує державної підтримки.
Напрями, методи, конкретні форми діяльності держави у цій сфері визначаються державною
інноваційною політикою.

Під державною політикою розуміють комплекс цілей, а також методів впливу державних
структур на економіку та суспільство в цілому, пов’язаних із ініціюванням і підвищенням
економічної і соціальної ефективності інноваційних процесів [1, с.76]. Держава в особі органів
влади реалізує інноваційну політику за такими напрямами (рис. 1).

Рис. 1. Напрями інноваційної політики держави
Крім зазначених напрямів інноваційної політики, доцільно звернути увагу на механізми,

через які держава здійснює підтримку інноваційної діяльності. Державна інноваційна політка
спрямована на стимулювання, створення сприятливого клімату для інноваційних процесів і є
сполучною ланкою між сферою науково-технічної діяльності та виробництвом.

До основних шляхів державної підтримки інноваційного розвитку належать: сприяння
розвитку науки, підготовка наукових кадрів; створення програм, спрямованих на активізацію
інноваційної активності у виробничій сфері; введення податкових та інших інструментів
державного регулювання з метою формування активного впливу на ефективність інноваційних

Інноваційна політика держави

Вироблення єдиних
правил і механізмів
дій всіх суб’єктів

інновацій

Забезпечення
фінансовими

ресурсами

Створення інституційної
структури та формування

сприятливої інфраструктури
ринку інновацій



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(52) 2011  83

рішень; посередництво у взаємодії академічної, вузівської та прикладної наук з метою
стимулювання кооперації у сфері НДДКР.

Використовуючи існуючі на даний момент знання, створені науковими дослідженнями і
розробками, підприємство забезпечує їх подальший розвиток, тобто перехід до нової техніки,
технології, продуктів, послуг. Ці знання можуть бути створені або ззовні підприємства, або
його працівниками. У першому випадку їх необхідно придбати, у другому – зберегти від
конкурентів. але в обох випадках головне завдання – упровадження і рентабельне використання.

Інновація – це перехід від нової техніки до нового продукту: це елемент розвитку, який
створює нову дію на ринку. Вона може мати вагомі наслідки, бо нерідко вимагає значних
інвестицій, необхідних для запуску нового продукту, тривалого часу при невпевненості в
успішному результаті [9, с. 261].

Підприємство без інновацій приречене на поступове відставання у конкурентній боротьбі.
Тому одним з основних аспектів економічної політики держави є створення умов для
стимулювання активної інноваційної політики, хоча результати такої діяльності погано
перевіряють, віддалені у часі і з’являються дуже рідко. Тут потрібно врахувати декілька „реалій”
інновацій [2, с.262]: інновації є необхідністю для більшості підприємств. Вони існують як один
із принципових засобів протистояння конкуренції. Підприємства-лідери ринку мусять
упроваджувати інновації під загрозою бути випередженими конкурентами; інновація створює
значний ризик для підприємства. Пориваючи з минулим, вона несе в собі підвищений ризик,
здебільшого трьох типів: ринковий ризик: споживачі, можливо, не погодяться змінити свої
технології, пов’язані з конкретними видом сировини. Технічний ризик: процеси виробництва
інноваційних продуктів, як правило, зовсім нові для підприємства і вимагають великих
інвестицій як у технічну базу, так і на перекваліфікацію працівників; стратегічний ризик:
підприємство, що почало випускати інноваційний продукт, який не досяг успіху, піддає сумніву
свою торговельну марку, репутацію, що може позначитись і на його інших продуктах. На
сьогодні існує об’єктивна необхідність у прискоренні процесу переходу до інноваційної моделі
розвитку країни, її регіонів, галузей, що дозволяє не тільки ефективно ліквідувати кризові
явища в економіці, але й забезпечити відчутне їх зростання у найближчій перспективі. Зокрема,
переведення сільського господарства на інноваційний шлях розвитку бачиться П. Саблуку
реальним шляхом його виходу із сучасної кризи. Перехід на інноваційну модель розвитку
визначається ним як стратегічний напрям аграрної реформи в Україні [15, с. 3].

Для інноваційної моделі характерні велика сприятливість об’єктів та суб’єктів інноваційної
діяльності до елементів інноваційного процесу, в якому досягнення науки і техніки пов’язані
з розвитком економіки, підприємництва й управління, послідовна політика держави у сфері
наукової та науково-технічної діяльності, висока увага обсягів виробництва наукомісткої
продукції, розвинена інфраструктура підтримки інноваційної діяльності.

Інноваційно-орієнтована економіка визначається рядом специфічних для неї рис,
зокрема [16, с. 7]: чітко визначеною спрямованістю відтворювального процесу на досягнення
високої технологічної конкурентоспроможності країни та її регіонів за рахунок наукових знань,
технологій та інформації; наявністю соціально-економічної інфраструктури, відповідає
завданням зростання технологічної конкурентоспроможності до рівня найбільш розвинених
країн світу; наявність технологічного і виробничого потенціалу – матеріальних і людських
ресурсів, здатних забезпечити випуск конкурентної високотехнологічної продукції; високими
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показниками економічної, соціальної та екологічної ефективності виробництва, які значною
мірою досягаються за рахунок інноваційних характеристик.

Урахування особливостей інноваційної моделі економічного розвитку дозволяє
обґрунтувати орієнтири розвитку сировинного комплексу текстильної промисловості при
вирішенні сучасних проблем і перспективних напрямів.

В Україні та її регіонах створено правовий простір з розвитку та регулювання науково-
технічної та інноваційної діяльності, але державної та регіональної інноваційної стратегії в
цілому не існує. Окремі напрями розвитку інноваційної діяльності розглядаються в межах
промислової політики, соціально-економічних стратегій регіонів.

У Законі України „Про інноваційну діяльність” задекларовано мету та сформульовано
основні принципи інноваційної політики, а саме: головною метою державної інноваційної
політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного
створення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення
впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих
технологій виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможності продукції.

Основними принципами державної інноваційної політики в Україні, які визначено в цьому
законі, є: орієнтація та інноваційний тип розвитку економіки; визначення державних пріоритетів
інноваційного розвитку; формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної
діяльності; створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-
технічного й інноваційного потенціалу; забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва,
фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності; ефективне використання
ринкових механізмів для створення інноваційної діяльності, підтримка підприємництва у
науково-виробничій сфері; здійснення заходів щодо підтримки міжнародної науково-
технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому
ринку та її просування на зовнішній ринок; фінансова підтримка, здійснення сприятливої
кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності; сприяння розвитку
інноваційної інфраструктури; інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності;
підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.

Новий підхід щодо розуміння економічної природи науки, інновацій і інноваційної діяльності
в умовах ринкової економіки та глобальної науково-технічної конкуренції у XX столітті вимагає
нової державної економічної стратегії. На сучасному етапі відбувається стрімкий перехід до
нових поколінь технологій. Досвід функціонування господарських систем у ринкових країнах
свідчить про те, що прогресивний поступовий розвиток науки та технологій не під силу лише
приватному капіталу, і особливо в умовах формування ринкового середовища. Тому
економічна стратегія в трансформаційний період вимагає підвищення ролі держави для
використання різних джерел і факторів (джерел державного підприємництва, приватного
підприємництва, організаційно-економічних ринкових механізмів тощо). Основою сильної
державної інноваційної політики, що обіймає національну, регіональні і галузеві системи
науково-технологічної та інноваційної діяльності, є правове її регулювання, заходи щодо
підтримки формування і функціонування нових науково-організаційних структур по
виробництву інноваційного продукту та інноваційної продукції, розвиток інноваційної
інфраструктури, створення економічних і фінансових інструментів державної підтримки
наукової та інноваційної діяльності тощо.

Сучасна інноваційна політика країн із розвиненою економікою як єдина сфера заснована
на сукупності освітніх, науково-технічних, виробничо-управлінських, торгово-фінансових та
інших механізмів, тісно пов’язаних з міжвідомчим трансфером національних технологій,
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міжнародним маркетингом, швидким впровадженням новацій і просуванням нової і
поліпшеної продукції на внутрішній і зовнішній ринок, з використанням постійно діючих
виставок у різних країнах світу і засобів масової інформації [14, с. 243].

Розглядаючи законодавчі акти різних країн про науково-технічну і інвестиційну політику,
по трансферу технологій, торгівлі і державному бюджету, можна зазначити, що всі згадані
документи в країнах з розвиненою економікою спрямовані на активну мобілізацію державного
управлінського апарату в просуванні інноваційної політики із залученням усіх академічних і
вузівських учених, талановитої молоді до НДДКР, патентно-ліцензійної діяльності, а
промисловості і малого бізнесу – до активного впровадження національних наукових розробок
і їх комерціалізації, використовуючи маркетинг і механізми торгівлі.

Державна інноваційна політика за останні 15 років в економічно розвинених країнах зазнала
еволюційних змін. Спочатку вона традиційно зводилася до науково-технічної політики, де
домінувала лінійна модель інноваційного циклу. Така модель включала [14, с. 245]: підготовку
висококваліфікованих кадрів; якісне проведення наукових досліджень і НДДКР; генерацію
ліцензійного продукту (винаходи, патенти, технології, нововведення); поширення техніко-
технологічних новацій, включаючи продаж за кордон не тільки нової продукції, але і ліцензій
на їх виробництво.

Наступна фаза розвитку інноваційної діяльності в країнах із розвиненою економікою – це
тісний взаємозв’язок усіх ланок ланцюгової моделі при активній державній підтримці і оцінка
комплексу робіт по всьому ланцюгу за кінцевим результатом при реалізації новації ринку.
При цьому у всіх країнах із розвиненою економікою постійно розробляються нові національні
програми, що відображають вимоги теперішнього часу і прогнозуючі тенденції світового
ринку. Тут особлива увага приділяється методам прогнозування, що охоплюють будь-які
зміни в соціально-економічний сфері не тільки своєї держави, але і країнах-конкурентах і
країнах потенційного ринку.

Значна увага приділяється розв’язанню проблем, пов’язаних з інтелектуальною власністю
на розробку, на процес, на проект, на програмне забезпечення тощо. Законодавство ЄС
відносно інтелектуальної власності – надзвичайно деталізоване і відповідає Європейській
конвенції патентування і Міжнародному договору патентної співпраці.

Не тільки в наведених фактах, але і в законодавчих актах інших країн підкреслюється, що
лідерство держав у сфері технологій є національним пріоритетом.

В умовах глобалізації світової економіки сучасна економічна політика і стратегія
модернізації сировинного комплексу текстильної промисловості України повинна базуватися
на вдосконаленій інноваційній базі. Це відкриває можливість для подальшого розвитку
ринкових відносин як всередині галузі, сировинного комплексу, так і більш активній інтеграції
сировинного комплексу текстильної промисловості України в світове господарство.

Аналіз методологічних засад формування механізму державного регулювання розвитку
сировинного комплексу текстильної промисловості дозволяє зробити такі висновки:

1. Сировинний комплекс як економічна система, що працює, трансформується згідно з
ринковими умовами господарювання, потребує реформування і суб’єктів регулювання його
розвитку – органів державного управління, їх функцій.

2. Головним організаційним інструментом державного регулювання розвитку сировинного
комплексу є організаційно-економічний механізм регулювання, який бачиться як цілісна
система регулятивних інструментів із стратегічного планування, контролю, регулювання і
державної підтримки розвитку комплексу у наперед визначених цілях.
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 3. Державне регулювання розвитку сировинного комплексу повинно здійснюватися на
таких методологічних принципах: визначення багатогалузевого сировинного комплексу на
засадах партнерства і координації господарської діяльності; визнання відносної самостійності
економічних інтересів усіх партнерів по сировинному комплексу; державна цільова підтримка
пріоритетів розвитку сировинного комплексу.

4. Проблеми регулювання інноваційного розвитку підприємств сировинного комплексу
вимагають застосування кластерних форм інтеграції підприємств, незалежно від їх галузевої
приналежності, в органічній єдності з підприємницькими началами діяльності кожного з
підприємств.

5. Вихідним параметром моделі регулювання діяльності і розвитку підприємств
сировинного комплексу може бути сумарний прибуток. Серед організаційних параметрів
моделі особлива роль повинна належати показниками рівня інформативності щодо ринків
збуту і постачання, конкурентоспроможності за рахунок горизонтальних зв’язків і вертикальної
інтеграції та розвитку служби маркетингу.

Особливості об’єкта управління, а саме процесу розвитку сировинного комплексу,
вимагають застосування таких інструментів інформаційно-аналітичного забезпечення
функцій державного регулювання, як методи оцінки актуальності, надійності, напруженості,
маневреності та еластичності планових управлінських рішень.

6. Серед принципів державного регулювання розвитку сировинного комплексу особливе
місце повинно належати принципам системності, диверсифікації напрямів розвитку,
створення „стратегії партнерства”, соціальної відповідальності бізнесу, соціалізації трудових
відносин і принципу екологічної відповідальності.

7. Серед завдань з удосконалення державного регулювання розвитку сировинного
комплексу особливе місце необхідно визначити завданням з удосконалення інституційної
системи регулювання комплексу. Не відповідна новим ринковим умовам господарювання
інституційна система сировинного комплексу є причиною його слабкого функціонування. В
інституційному середовищі сировинного комплексу чільне місце повинно належати
кооперації, спеціалізації, корпоратизації, інтеграції, інфраструктурному посередництву.

8. Без постійного оновлення матеріально-технічної бази виробництва і продукції, що
виробляється, підприємства сировинного комплексу не зможуть забезпечити свою
конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках. Інноваційний шлях розвитку
для них повинний стати єдино можливим в умовах відкритої економіки і глобалізації
економічних зв’язків.

Отже, інноваційна система у сировинному комплексі текстильної промисловості України
у сучасному розумінні її структури, функцій фактично не існує. Для її формування необхідно
вжити деяких першочергових організаційних заходів державного впливу на розвиток
інноваційних процесів у галузях сировинного комплексу створення умов для інноваційної
діяльності. Серед них найбільш актуальними є створення галузевих наукових парків у регіонів
зосередження сільськогосподарських і переробних підприємств сировинного комплексу;
державна підтримка інноваційної діяльності у всіх ланках інноваційного ланцюга.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ
ПЕРЕТВОРЕНЬ НА РОЗВИТОК
НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

У статті розглянуто питання впливу товарно-грошових відносин між двома країнами
на їх розвиток. Запропоновано імовірнісно-автоматну модель, що дозволяє оцінити
ефективність цього впливу.

The article discusses optimizing the impact of commodity-money relations between the two
countries in their development. A probability-automaton model to evaluate the effectiveness of
this influence is given.

Ключові слова: фінансові перетворення, моделювання, імовірнісний автомат.

Фінансові перетворення економіки насамперед пов’язані з економічними реформами,
утворенням нових фінансових інститутів та реорганізацією або в деяких випадках, навіть
ліквідацією неефективних інститутів. Для того щоб ефективно та гармонічно вливатись у
світове співтовариство, необхідно знаходити шляхи вдосконалення економічних інструментів,
підходів до оптимізації існуючої організаційної структури, вдосконалення законодавства.

Питання впливу фінансових перетворень на розвиток національних економік потребує
достатнього вивчення і є досить актуальним. Для того щоб вивчити цей вплив, можна
скористатися методом, який останнім часом став дуже поширеним – методом імовірнісно-
автоматного моделювання [1]. Цей метод був розроблений вченими інституту кібернетики
НАН України і відомий не тільки в Україні, але і за її межами в Німеччині [1], США [2],
Франції [3] та інших країнах. Імовірнісно-автоматне моделювання проявило себе як надійний
інструмент для моделювання банківської діяльності в умовах економічної кризи [4],
моделювання податкової системи, тому саме цей метод було обрано для побудови економіко-
математичної моделі впливу фінансових перетворень на розвиток національних економік.

Як приклад, розглянемо дві країни, які торгують між собою. У кожний момент часу одна
країна може імпортувати або експортувати продукцію до іншої. Причому величина експорту
та імпорту є випадковою. На кожний момент часу відомі економічні показники першої країни,
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такі як: споживчі витрати населення, валові внутрішні інвестиції приватного сектора, державні
закупки, а також інший чистий експорт, не пов’язаний з другою країною.

Задача полягає в оцінці впливу розвитку експортно-імпортних відносин між першою та
другою країною на валовий внутрішній продукт першої країни.

Відповідно до постановки задачі розглянемо наступні внутрішні стани імовірнісних
автоматів моделі:

а1(t) – час до експорту товару в другу країну на момент автоматного часу t;
а2(t) – випадкова величина – величина експорту в другу країну на момент автоматного

часу t;
а3(t) – час до імпорту товару з другої країни на момент автоматного часу t;
а4(t) – випадкова величина – величина імпорту з другої країни на момент автоматного

часу t;
а5(t) – випадкова величина – споживчі витрати населення на момент автоматного часу t;
а6(t) – випадкова величина – валові внутрішні інвестиції приватного сектора на момент

автоматного часу t;
а7(t) – випадкова величина – державні закупки товарів і послуг з метою задоволення

загальносуспільних потреб на момент автоматного часу t;
а8(t) – випадкова величина – чистий експорт, не пов’язаний з експортним сальдо з другою

країною на момент автоматного часу t;
а9(t) – чистий експорт, не пов’язаний з експортним сальдо з другою країною на момент

автоматного часу t.
За одиницю автоматного часу оберемо один день.
Основний об’єкт імовірнісно-автоматного моделювання – таблиця умовних функціоналів

переходів, для даної моделі буде мати наступний вигляд:

Система функцій виходів буде наступною:









1)(,0
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ta
tx  – цей сигнал приймає одиничне значення у випадку, якщо в

наступний момент часу перша країна буде експортувати товар до другої країни, та нульове –
в іншому випадку;

a1(t)>1 a1(t)=1
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А9 a9(t)+a5(t)+a6(t)+a7(t)+a8(t)+x1(t)a2(t)–x3(t)a4(t)
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tx  – цей сигнал приймає одиничне значення у випадку, якщо в

наступний момент часу перша країна буде приймати імпорт товарів з другої країни, та нульове
– в іншому випадку.

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 мати такий вигляд:

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

Для того щоб краще зрозуміти взаємозв’язки між автоматами моделі, їх можна зобразити
графічно у вигляді графа міжавтоматних зв’язків.

Рис. 1. Граф міжавтоматних зв’язків моделі
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Дамо коментар до певних автоматів моделі.
Автомат А1 зменшує свій внутрішній стан на одиницю у випадку, коли залишилося більше

ніж одна одиниця автоматного часу до експорту товару до другої країни, та приймає значення
реалізації випадкової величини, коли в наступний момент відбудеться експорт.

Автомат А3 зменшує свій внутрішній стан на одиницю у випадку, коли залишилося більше
ніж одна одиниця автоматного часу до моменту імпорту товару з другої країни, та приймає
значення реалізації випадкової величини, коли в наступний момент відбудеться імпорт.

Автомат А9. Значення валового внутрішнього продукту першої країни складається зі
значення в попередний момент часу, скоригованого на нові значення споживчих витрат
населення, валових внутрішніх інвестицій приватного сектора економіки, державних закупок,
чистого експорту, не пов’язаного з другою країною, та чистого експорту, який пов’язаний з
другою країною (x1(t)a2(t)–x3(t)a4(t)).

Таким чином, модель дозволяє оцінити вплив чистого експорту з певної країною на
валовий внутрішній продукт країни. Надалі модель можна розширити на більш детальний
опис кожного з показників, які включаються до обчислення валового внутрішнього продукту,
а також зробити розрахунки для обчислення чистого валового продукту.
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РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО

ПОСТУПУ
Статтю присвячено пошуку причин, насамперед теоретико-методологічного

характеру, що перешкоджають формуванню та реалізації продуктивного характеру
фінансових відносин на сучасному етапі відновлювального соціально-економічного поступу
українського суспільства.

The article is dedicated to finding the theoretical and methodological causes that are
preventing the formation and implementation of the financial relation’s productive nature at the
present stage of renewable socio-economic progress of Ukrainian society.

Ключові слова: фінансові відносини, фінансова політика, фінансова система, фінансовий
механізм, економічне зростання, соціально-економічний поступ.

Системна криза суспільних відносин, що охопила в кінці першого десятиріччя ХХІ ст.
світову спільноту, гостро поставила питання про необхідність пошуку джерел їх модернізації.
Цілком зрозуміло, що осторонь цих процесів не можуть стояти й фінанси. Діалектика розвитку
сучасних фінансів свідчить, що їх внесок у створення доданої вартості здатний бути дуже
вагомим. У США вже в середині 80-х років минулого століття майже 15 % їх ВВП було створено
в сфері фінансів. Для порівняння, в обробній промисловості   21,5, добувній – 3,5, сільському
господарстві – 2,5 % ВВП. Згідно з прогнозами у ХХІ ст. в усьому світі відбудеться значне
підвищення ролі фінансів. Передбачається, що у найближчі два десятиліття тут
створюватиметься 17–20 % світової доданої вартості.

Проте не менш очевидною є спроможність сфери фінансів не лише генерувати, але й
поглинати фінансові ресурси, тобто виробляти „від’ємну” додану вартість. На жаль, сьогодні
в Україні значення фінансів у створенні конкурентних переваг її національної економіки не
завжди відбувається на їх користь. За часів незалежності України можна навести немало
прикладів непродуктивного розвитку фінансових відносин, коли вони створювали саме
„від’ємну” додану вартість [1]. Найбільш яскравим із них є остання фінансова криза, що стала
і однією із причин, і провісником системної кризи суспільного розвитку.

© Онишко С. В., Чуницька І. І., 2011
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Усвідомлення таких залежностей, а також того, що згідно з світовою економічною думкою,
подібні кризи є неминучими в принципі та „…набули складної та непередбачуваної природи,
внаслідок чого захист від них і прогнозування подій стають все менш і менш
реалістичними” [2], надзвичайно актуалізують увагу до проблем розвитку фінансової сфери,
ефективності використання фінансових і грошово-кредитних інструментів для розв’язання
багатьох завдань розвитку.

Значний внесок у дослідження різних аспектів даної проблематики зробили вітчизняні
науковці О. Барановський, В. Вишневський, А. Гальчинський, В. Геєць, Л. Дзюблюк,
Є. Кваснюк, С. Кораблін, І. Крючкова, І. Луніна, А. Мороз, В. Опарін, Ю. Пахомов, М. Савлук,
А. Соколовська, В. Федосов, А. Чухно, С. Юрій, В. Юрчишин та ін. Водночас динамізм
зовнішнього і внутрішнього середовища постійно впливає на фінансову систему України і
ставить ряд нових викликів, вирішення яких покликане регулювати фінансові відносини у
пріоритетних для суспільства напрямах, що значною мірою залежить і від сутнісних
характеристик таких відносин, і від правильності обраних пріоритетів. Звідси очевидна
необхідність науково переосмислити засадничі ідеї розвитку сфери фінансів, насамперед, у
контексті її сутнісних, хоча й невидимих характеристик, та об’єктивних законів власного
розвитку. Нехтування ними ніколи не було нейтральним, хоча й призводило до різних форм і
ступеня втрати ефективності, які, проте, кожного разу урізноманітлювалися і посилювалися.

Метою даної статті є узагальнення та аналіз окремих особливостей формування й розвитку
фінансових відносин у взаємодії їх зі змінами в архітектоніці інтересів і цінностей суспільства
для того, щоб сприяти адекватному відображенню стану реальної дійсності і напрямів
коригування соціально-економічної політики України.

Економічна теорія дає переконливі свідчення того, що визначення методологічних і
практичних основ реформування тих чи інших соціально-економічних процесів завжди
пов’язане із формування нової парадигми. Кожний етап розвитку ринкових відносин
відзначається своїми динамікою та закономірностями, що диктує необхідність виявити його
парадигмальні особливості. Власне так можна адекватно відобразити як новий стан реальної
дійсності, так і напрями коригування економічної політики та її окремих складових. З’ясування
цих глибинних засад формує базис для розробки теоретико-методологічних основ розвитку
фінансових відносин на кожному конкретному етапі функціонування національної економіки.

Як відомо, сьогодні в Україні пануючою визнано парадигму економічного зростання, як
наступного, після реалізованого курсу фінансової стабілізації, кроку трансформаційних
перетворень. Правомірність проголошення такої парадигми була очевидною. Чітка
спрямованість пріоритетів подальшого розвитку у ряду інших конкретних кроків призвели до
того, що, як відомо, з 1999 по 2004 рік економіка України зросла більше ніж на 50 %. Разом з
тим, те що вже у 2004 р. зростання сповільнилося з 12,1 до 2,6 % — у 2005-му і вперше з 2000 р.
його темпи були одними з найменших серед країн колишнього СРСР, свідчило про необхідність
та суттєві передумови формування нової парадигми, яка б втілювала нову фазу в економічному
розвитку. Такою парадигмою, як нами зазначалося [3], повинна була стати парадигма „нова
якість зростання”, що дозволила б по-новому поглянути на окремі сторони економічних
трансформацій з метою накопичення якісних елементів в еволюції економічних процесів.

Зрозуміло, що проголошення цієї парадигми не відміняло потреби узгоджених дій
економічних важелів коротко- і середньострокового характеру як основи зростання. Однак
відмінність полягала у тому, що така потреба модифікувалася: співвідношення механізмів,
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здатних досягти системного переборення негативних чи уповільнюючих тенденцій, повинно
було суттєво змінитися. Ключова спрямованість вектору реформ повинна була
сконцентруватися на переході від екстенсивних до інтенсивних факторів, тобто тих, що
трансформуються у довгострокове економічне зростання. Практично це означало в деяких
випадках навіть відмову від певної частки екстенсивного зростання для того, щоб вивільнені
ресурси спрямовувати на його інтенсифікацію. Подібна спрямованість прямо чи
опосередковано мала бути визначальною при визначенні сфери використання усіх важелів та
інструментів, які перебувають у розпорядженні держави. На жаль, ігнорування такої потреби,
в основі чого лежало насамперед недостатнє її усвідомлення, не зупинило нарощування
негативних тенденцій у розбудові системи складних економічних відносин, яка в подальшому
була взагалі призупинена через наростання кризових явищ.

Сьогодні на відновлювальному етапі трансформацій, на нашу думку, необхідно
проголосити парадигму „соціально-економічний поступ”. Акцентування уваги саме на
поступальному етапі спрямоване на орієнтир, що грунтується на багато в чому новій системі
уявлень про майбутній розвиток. Якщо економічне зростання характеризується збільшенням
насамперед кількісних параметрів об’єкта, що в деяких випадках можуть навіть не торкатися
зміни якісних, то поступ на противагу йому містить відповідне співвідношення кількісних і
якісних характеристик і навіть інколи здатне обмежуватися останніми. Категорія „поступ” –
це поступальний розвиток по висхідній лінії, перехід від нижчого рівня до вищого, прогрес,
що поряд із кількісними містить, як обов’язкові, також якісні параметри, тому його
забезпечують не лише досягнуті темпи зростання, а його якість, що власне визначається
структурою факторів, які формують це зростання. Саме поступ найбільше пов’язаний з
інноваціями, без яких сьогодні не уявляється суспільний прогрес. Можливість отримати на
основі нової парадигми ряд узагальнень, дозволить по-новому поглянути на окремі сторони
економічних трансформацій з метою накопичення якісних елементів в еволюції економічних
процесів. Нам представляється, що такий висновок має практичне значення, оскільки вказує
на цілком очевидні кроки в процесі реформування, зокрема державної фінансової політики.
Її активна позиція стосовно якісних параметрів розвитку повинна стати її базовим елементом,
оскільки здатна убезпечити, зменшити чутливість економіки до можливих потрясінь,
забезпечити життєстійкість та ефективність соціально-економічного простору в кожний
конкретний період.

Визначившись із відповідними пріоритетами і відштовхуючись, з одного боку, від них, не
менш важливим постає з’ясування глибинних засад розвитку фінансових відносин як
органічної частини економічної структури суспільства, фундаментальних засад, що формують
економічну категорію „фінанси” [4, с.195] з метою її практичного застосування для втілення
визначених пріоритетів, з іншого.

Багатогранність внутрішнього змісту та сфер функціонування фінансів, разом з тим, не
перешкоджає нам стверджувати, що на найбільш загальному рівні дослідження фінансових
процесів і явищ ключові перешкоди успішності їх розвитку, на нашу думку, лежать у площині
щонайменше двох вирішальних чинників. Перший   пов’язаний із практичною недооцінкою
системного підходу, завдяки якому досягається можливість максимального врахування
взаємозв’язків окремих складових як єдиного цілого та на цій основі отримання ефекту синергії.
Другий – полягає в ігноруванні необхідності у розробці цілісної концепції – як усвідомленої
основи, що поєднує досвід попереднього розвитку, розуміння дійсності та її бажаний стан,
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формуючи так всебічне знання, придатне для практичного визначення напрямів подальших
реформ, програм, планів.

Для доведення таких припущень звернемося насамперед до діалектики розвитку світових
фінансів у контексті їх сутнісних характеристик, що представлена у вигляді її окремих етапів у
табл. 1.

Таблиця 1
Укрупнені етапи розвитку світових фінансів

Джерело: складено автором на основі [5].

Основний висновок, який можна зробити з табл. 1, полягає у наступному. Незважаючи на
те, що в широкому розумінні фінансова система є відкритою, динамічною системою,
перебуваючи під суттєвими зовнішніми впливами, існуючі у ній перекоси внутрішні, що
сформувалися насамперед у сфері фінансів. І лише в подальшому вони трансформувалися у
перекоси всієї соціально-економічної системи, які, в свою чергу, залишили свій негативний
відбиток на функціонуванні фінансової сфери. Звідси очевидною є необхідність адекватного
врахування сформованих тенденцій у сучасних схемах прийняття управлінських рішень.

На фоні порушення глибинних засад ефективного функціонування світових фінансів можна
оцінити й ряд деструктивних рис, що характеризували стан національної фінансової сфери в
останні роки (табл. 2).

Період Основна сутнісна характеристика Оцінка результатів
функціонування

Кінець ХІХ –
початок ХХ
ст.

Створення фінансових ринків,
світових фінансових центрів

Банківський капітал
перетворюється у
фінансовий. Капітал-
власність відмежовується
від капіталу-функції

Кінець 70-х
років ХХ ст.

Фінансова система бере
безпосередню участь у формуванні
структури виробництва і споживання

Фінанси виконують
продуктивну роль у
соціально-економічному
розвитку

Кінець 80-х
років ХХ ст.

Фінанси стають самостійною
інфраструктурною галуззю

Фінанси характеризуються
як локомотив розвитку

Початок ХХІ
ст.

Прогресує тенденція втрати
фінансами їх основної функції –
формування і розподіл грошових
потоків

Основна функція фінансів
заміщується функцією
виробництва фіктивної
вартості

Кінець І-го
десятиріччя
ХХІ ст.

Суттєвий відрив світових фінансів від
реального сектора. Темпи їх
зростання багаторазово перевищують
темпи зростання реального сектора
економіки

Переважаюча частина
фінансових активів
наповнюється віртуальною
вартістю
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Таблиця 2
Характерні риси національних фінансових відносин

Джерело: складено автором.

Торкаючись основних причин подібного стану, доцільно звернути увагу, що більшість їх є
„рукотворними”, що спричинені однак також недостатньою увагою до фундаментальних
положень, які повинні передувати прийняттю управлінських рішень. Так, згідно з положеннями
теорії розвитку для його забезпечення першочерговим є закладення енергійного старту. У
нашому випадку це розробка науково обгрунтованої фінансової політики, що є базисом для
розбудови адекватних фінансової системи і фінансового механізму. Адже саме відповідно до
такої трихотомічної побудови і саме у такій послідовності реалізуються причинно-наслідкові
зв’язки динаміки фінансових відносин.

На жаль, діюча фінансова практика обмежується третім напрямом – розбудовою
фінансового механізму, при цьому переважно ізольовано від двох попередніх, лише як відповідь
на поточні потреби. Це негативно відображається на розвитку всієї системи регулювання
фінансових відносин. Тут головний висновок полягає у важливості концептуального
моделювання методологічного ланцюга „фінансова політика” – „фінансова система” –
„фінансовий механізм”, взаємозв’язок ланок якого відбувається через узгоджену лінію
детермінації, коли попередня ланка визначає наступну. Інтегруюча скоординована дія цих
функціонально своєрідних ланок дозволяє глибше оцінити зміни у фінансових відносинах для
накопичення їх продуктивного потенціалу, підвищення значення як фактора реалізації
програмних завдань соціально-економічного розвитку.

Засаднича роль концепції як усвідомленої основи, з якої розпочинаються науково-
методологічні обґрунтування і повинна розпочинатися практика, що повинна зміцнитися

Риси Основний зміст і наслідки
асиметричний характер
розвитку

однобічне їх спрямування на поточні проблеми
та недооцінка процесів, що загрожують втраті
їх рівноважного стану

диспропорціональний тип
розвитку

диспропорції та відмінності стосовно світових
тенденцій, коли прогрес у фінансовій сфері
забезпечується переважно розвитком
фондового і страхового ринків на противагу
вітчизняному варіанту, де основне
навантаження лягло на банківський сектор

відсутність активної позиції
держави

відсутність науково обгрунтованої фінансової
політики та невизначеність позицій щодо
розвитку усіх складових фінансової системи

відсутність ендогенних
механізмів креативного
розвитку

недостатність фінансових інновацій,
фінансових технологій, здатних забезпечити
ефективніший перерозподіл фінансових
ресурсів, дохідності, ризиків та ліквідності

недосконалість фінансового
адміністрування та
фінансового менеджменту

неадекватність методів діяльності персоналу з
виконання і впровадження нормативних актів і
управління формуванням і використанням
фінансових ресурсів
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через застосування системного підходу, відсутність якого перешкоджає врахуванню всіх
істотних факторів і взаємозв’язків та інтеграції окремих частин у єдине ціле. При всій
очевидності цих істин у реальній дійсності вони не знаходять практичного втілення. Причинами
цього є як практична недооцінка системного підходу, так і неврахування особливостей кожної
складової у загальній системі регулювання фінансових відносин. Тут особливої уваги
заслуговує системна модернізація фінансових відносин між державою і ринковими
суб’єктами. Вона повинна засновуватися на більшій відкритості та транспарентності їх
фінансового стану, чітких правилах поведіки і відповідальності, активній політиці держави,
проте не як альтернативи системним трансформаціям, а як чинника здійснення
фундаментальних реформ. Однак особливо важливим у межах системного підходу до
забезпечення ефективності розвитку фінансових відносин є системна модернізація суспільних
відносин у цілому. Як свої невід’ємні елементи, вона повинна включати усвідомлення
суспільством необхідності і невідкладності продовження реформ, потребувати консолідації
волі політичного керівництва, послаблення неузгодженості інтересів політичних партій,
регіонів і центру, бізнес-структур і влади, окремих груп населення.

Таким чином, системно-концептуальне обгрунтування модернізації фінансових відносин
безпосередньо пов’язане із розробкою методології поєднання об’єктивної та суб’єктивної
сторін їх змісту і реалізації та бути адекватним змінам визначених парадигм соціально-
економічного розвитку. Ігнорування цих положень формує не менш суттєві порівняно з
іншими перешкоди використанню фінансів як чинника модернізації українського суспільства.
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ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО
РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

У статті розглянуто класифікацію режимів валютного курсу. Проведено узагальнення
режимів валютного курсу. Значну увагу приділено вибору оптимального режиму валютного
курсу в Україні.

In the article considered classification of the modes of exchange rate. Generalization of the
modes of exchange rate is conducted. Considerable attention is spared to the choice of the
optimal mode of exchange rate in Ukraine.

Ключові слова: режим валютного курсу, фіксований курс, номінальний якір, проміжний
режим, регульований курс, Національний банк України.

Режим валютного курсу є одним з елементів національної валютної системи і важливою
складовою економічної та грошово-кредитної політики кожної країни. Він характеризує
довгострокові цілі відносно можливої курсової динаміки національної валюти, які встановлює
монетарна влада в країні, а також методи їх досягнення.

Особливості режиму валютного курсу визначаються макроекономічною ситуацією в
країні, станом її платіжного балансу, експортним потенціалом, обсягом золотовалютних
резервів. У зв’язку з цим країни обирають режим валютного курсу, який є найбільш адекватним
економічним умовам і який вони можуть забезпечити.

Оптимальний вибір режиму валютного курсу на сьогодні залишається одним із складних
питань валютної політики. У останньому десятиріччі ХХ ст. найбільша кількість валютних
криз спостерігалася саме у тих країнах, де відбувалася реалізація так званих проміжних режимів
валютного курсу. До них насамперед відносяться „м’які” форми фіксації валютного курсу у
вигляді повзучої прив’язки і валютних коридорів. Низька ефективність проміжних режимів
дозволила економістам стверджувати, що у сучасному глобальному світі з його високим
ступенем інтеграції міжнародних фінансових ринків життєздатними можуть бути тільки два
полярних режими: або вільне плавання, або жорстка форма фіксації курсу. Проте це не означає,
що на сьогодні у міжнародній практиці країни використовують тільки ці два режими. Спектр
режимів валютного курсу залишається ще досить широким, хоча за певний період він суттєво
еволюціонував.

Перша спроба класифікувати режими валютного курсу відбулася у 1950 р., коли МВФ ще
тільки набував статусу міжнародного регулятора світової валютної системи. Аналізуючи
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динаміку змін номінального валютного курсу, фахівці МВФ розподілили країни за видами
валютних курсів на дві великі групи. Перша група об’єднувала країни, що реалізовували
політику фіксованого паритету, друга – політику плаваючого курсу.

На той час запропонована МВФ класифікація реально відображала курсову політику
країн, оскільки епоха функціонування Бреттон-Вудської валютної системи характеризувалася
як період реалізації політики фіксованих валютних паритетів.

Ряд валютно-фінансових криз, зміна світового валютного устрою та динамічний характер
валютних відносин спонукали МВФ переглянути класифікацію режимів валютного курсу у
бік її урізноманітнення. Починаючи з 1982 р., курсові режими почали поділятися на три великі
категорії, які розрізнялися за ступенем гнучкості валютного курсу (див. табл. 1).

Таблиця 1
Класифікація режимів валютного курсу за методикою МВФ

Джерело: [1, c. 42–43].

Основною перевагою наведеної у таблиці 1 класифікації була простота, широка статистична
вибірка країн, щоквартальне оновлення інформації про існуючі режими валют у країнах. Усе
це сприяло здійсненню емпіричного аналізу політики валютних курсів. Проте класифікація
мала два основні недоліки. По-перше, чисельність груп всередині кожної категорії настільки
мала, що не можна визначити, до якої групи віднести певний різновид „м’якої” прив’язки
обмінного курсу. По-друге, класифікація не враховувала ні розбіжності у грошово-кредитній
політиці, притаманні країнам з однаковим режимом валютного курсу, ні відмінності між
задекларованою та фактичною політикою валютного курсу, якої дотримувалася країна.

Таблиця 2
Класифікація режимів валютного курсу за методикою А. Гоша, А.-М. Галд, Дж. Острі та

Х. Вольфа

Джерело: [2, c. 201].

Валюти з фіксованим
курсом

Валюти з обмежено
гнучким курсом

Валюти з плаваючим
курсом

Фіксація до однієї
валюти

Обмежено гнучкий курс
відносно однієї валюти

Регульований валютний
курс

Фіксація до корзини
валют (композиту)

Обмежено гнучкий курс
у межах спільної

валютної політики

Плаваючий валютний
курс

Режим фіксованого
валютного курсу

Проміжний режим Режим плаваючого
валютного курсу

Фіксація курсу до однієї
валюти Кооперативні системи Вільне плавання

Фіксація до SDR
Фіксація курсу до
валютної корзини

Некласифіковане
плавання

Фіксація до
неоголошеного
валютного композиту

Плавання з зазначеним
діапазоном коливань

Плавання без
зазначеного діапазону

коливань



100                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

Наявність недоліків у класифікації режимів валютного курсу стимулювала фахівців МВФ
та інших інституцій протягом наступних років шукати шляхи її удосконалення. Зокрема, на
початку 1990 р. ХХ ст. економісти фонду А. Гош, А.-М. Галд, Дж. Острі сумісно з професором
Нью-Йоркського університету Х. Вольфом на базі аналізу статистичної інформації про курсові
режими в 140 країнах світу за період 1960–1990 рр. запропонували класифікацію, основним
критерієм якої став певний вид валютного курсу. Згідно з цією класифікацією всі категорії
режимів валютного курсу об’єднувались у дев’ять великих груп, які показано у таблиці 2.

Оригінальну класифікацію режимів валютного курсу запропонували аргентинські науковці
Е.-Леві-Єяті та Ф. Стурцнеггер, в основі якої лежить кластерний аналіз. За результатами аналізу
режими валютного курсу були розбиті на п’ять основних категорій: гнучкий валютний курс,
„брудне” плавання, ковзка прив’язка, фіксований курс та невизначений курс [3].

До останньої категорії були віднесені країни, де всі зазначені вище змінні демонстрували
низьку варіацію: Бельгія та Франція (ці країни використовували політику горизонтального
коридору), Аргентина (валютне правління), Непал (традиційна фіксація) та ряд країн – членів
валютних союзів.

Найбільший інтерес викликає методологія класифікації режимів валютного курсу, яку
використали фахівці Банку Канади у своїх дослідженнях (див. табл. 3). Вивчаючи проблему,
вони класифікували режими валютного курсу на основі комбінування формальної класифікації
і спостережень за фактичними коливаннями курсів за допомогою двокрокового гібридного
механістичного правила відбору (two-step hybrid mechanical rule), яке було застосовано до
статистичної вибірки 60 країн за період з 1973 по 1998 рр [4, с. 24].

Таблиця 3
Класифікація режимів валютного курсу на основі гібридного механістичного правила

Джерело: складено автором за інформацією [4].

Згідно з класифікацією фахівців Банку Канади, більшість країн з економікою, що
розвивається, юридично відносяться до таких, які реалізують режим плаваючого валютного
курсу, тоді як вони фактично дотримувалися політики фіксованого курсу. З погляду
географічного розподілу, найбільша відмінність між фактичним і офіційним режимом
валютного курсу притаманна країнам Азії та Африки.

Критика існуючих підходів до класифікації МВФ і поява нових змусили Фонд суттєво
модернізувати свою типологію режимів валютного курсу. Наприкінці 1999 р. Фонд презентував
нову класифікацію, яка засновувалася на фактичних спостереженнях за динамікою валютних
курсів окремих країн. Виявилося, що режими валютного курсу значної частини країн світу

Режим валютного
курсу

Категорія Статистична оцінка

Фіксований курс

Валютне правління.
Фіксація до якірної

валюти.
Фіксація до валютної

корзини.

Волатильність
номінального курсу <

0,45 %

Проміжний режим Повзуча прив’язка
Цільові зони.

Індекс гнучкості < 1

Гнучкий курс Регульоване плавання
Вільне плавання.

Індекс гнучкості > 1
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(12,5 % від їх загальної кількості) взагалі важко класифікувати. Умовно їх режими можна
визначити як „вільне плавання”, оскільки монетарні органи влади через високі темпи інфляції
(понад 40 % на рік) відмовлялися від будь-яких зобов’язань щодо валютного курсу.

Узагальнення літератури, в якій розглядалися ті чи інші аспекти режимів валютного курсу,
дало можливість скласти таблицю, яка, на нашу думку, охоплює всі режими валютного курсу,
які використовують країні в своїй практиці реалізації валютної політики сьогодні (див. табл. 4).

Таблиця 4
Види режимів обмінних курсів

Джерело: складено автором за інформацією [5].

Офіційна доларизація У обігу перебуває валюта іншої країни як єдиний
та законодавчо встановлений засіб обігу та
платежу

Фіксований курс та його різновиди:
Валютна рада Жорстка прив’язка курсу національних грошей

до міжнародної валюти з паралельним
обмеженням на емісію внутрішніх грошей. Тобто
національна валюта випускається тільки у межах
існуючого обсягу іноземної валюти і залишається
покритою іноземними активами

Валютна прив’язка Прив’язка офіційного обмінного курсу до
іноземної валюти або корзини валют основних
торгових і фінансових партнерів. Встановлений
паритет може змінюватись у межах вузького
коридору з відхиленням менше одного відсотка.
При даному режимі існує певна незалежність
грошово-кредитної політики

Встановлення
горизонтального
коридору

Динаміка обмінного курсу підтримується у
певних межах. Припускаються коливання курсу
не менше одного відсотка. При цьому
зберігаються обмеження на проведення
дискреційних заходів грошово-кредитної
політики, що залежать від ширини коридору

Ковзка прив’язка Обмінний курс прив’язаний до іноземної валюти
і коригується на певну величину залежно від
розбіжностей в темпах інфляції з основними
торговими партнерами. Темп ковзання може бути
фіксованим і оголошується завчасно. Цей режим
передбачає такі самі обмеження на грошово-
кредитну політику, як і при фіксованій прив’язці

Гнучкий курс та його різновиди
Регульований гнучкий
курс

Обмінний курс регулюється залежно від стану
платіжного балансу та рівня міжнародних
резервів. Здійснення інтервенцій центральним
банком з метою обмеження різких коливань

Незалежний гнучкий
курс

Обмінний курс визначається ринком на основі
попиту та пропозиції. Втручання центрального
банку в систему курсоутворення мінімальне
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Хоча загальноприйнятним є те, що ми живемо в епоху плаваючих валютних курсів, дані
про фактичну політику обмінного курсу спростовують цю тезу. Незважаючи на поступове
зниження кількості країн, які реалізують політику фіксованого курсу, цей режим усе ще
переважає в світі. За даними МВФ, режим фіксованих валютних курсів діє у 48 країнах, режим
нежорсткої прив’язки – у 60 країнах, а режим плаваючих курсів – у 79 країнах, що є помітною
зміною порівняно з початком 90-х років ХХ ст. Відтоді, як зазначає А. Стоун, проявилися дві
спільні тенденції в зміні курсових режимів [1, c. 42]. Перша тенденція – це „розмивання
середини”, яке почалося приблизно в 1990 році, коли рух капіталів у всьому світі прискорився
у відповідь на зняття контролю над операціями з ним і розвитком нових фінансових продуктів
та ринків. З часом притік капіталів у багато країн раптово припинився у зв’язку із зростаючим
дефіцитом їх торгових балансів, викликавши скорочення попиту на валюти цих країн. Причому
у ряді країн, зокрема, в Західній Європі в 1992 році та Східній Азії в кінці 1990-х років попит
скоротився настільки різко, що країни вичерпали всі свої міжнародні резерви, захищаючи
режим жорсткої прив’язки, і були вимушені провести девальвацію своїх валют. У більшості
випадків країни перейшли до використання або режиму фіксованого валютного курсу, стійкого
відносно притоку капіталу, або плаваючого курсу, який усуває необхідність підтримки
валютного курсу на певному рівні.

Процес „розмивання середини” припинився в 2001 році. З того часу зрушення в курсових
режимах, обраних країнами, були менш помітними. У групі країн з режимом гнучкого
курсоутворення більшість з них сьогодні регулює валютний курс, замість того, щоб допустити
його вільне плавання. Саме в цьому проявилася друга тенденція, яка повернула минулу
популярність режиму нежорсткої прив’язки. Багато країн не можуть або не бажають брати на
себе зобов’язання про жорстку прив’язку, але вони також не спроможні забезпечити вільне
плавання курсу через недоліки у розвитку фінансових ринків, а також через те, що зміни
валютних курсів можуть серйозно позначитися на платіжних балансах, інфляції і темпах
економічного зростання країн.

У цьому контексті виникає питання про майбутнє курсових режимів. Прихильники
ефективності режиму жорсткої прив’язки стверджують, що переваги валютних блоків, тобто
груп країн, що використовують єдину валюту (можливо, долар США, ієну або євро), настільки
великі, що число національних валют неминуче зменшиться, можливо, до однозначних
величин. Це спростило б проведення міжнародних операцій, але позбавило б кожну країну
можливості проводити незалежну грошово-кредитну і курсову політики. Прихильники іншого
режиму наголошують на перевагах режиму плаваючих курсів і незалежної грошово-кредитної
політики. Тому вони передбачають незмінне існування великого спектра національних валют,
прив’язаних до різних номінальних якорів. Чи збережеться велика кількість валют з плаваючим
курсом або ж вони об’єднаються в невеликі блоки, сьогодні важко спрогнозувати, оскільки
світова валютна система після фінансової кризи зазнає суттєвих змін.

В Україні проблема вибору режиму валютного курсу залишається актуальною. Адже до
початку 2008 р. НБУ де-юре використовував режим регульованого валютного курсу, хоча
фактично офіційний номінальний курс гривні було зафіксовано до долара.

Відсутність гнучкості у курсоутворенні гривні та необхідність переходу до неї була
основною вимогою МВФ, співпраця з яким дозволила Україні у 2008 р. отримати
стабілізаційний кредит, спрямований на поповнення міжнародних резервів НБУ. Разом з тим
Національний банк вважав, що перехід до гнучкого курсоутворення є передчасним і у своїй
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практиці, відійшовши від режиму фіксованого курсу, перейшов, фактично, до режиму
регульованого курсу. НБУ вдалося переконати МВФ, що на практиці існують прагматичні
причини, які не дозволяють ввести режим гнучкого курсоутворення, а саме:

–  необхідність використання інтервенцій для підтримки курсової стабільності як основного
інструменту грошово-кредитної політики;

–  потреба у нарощуванні обсягів міжнародних валютних резервів до рівня, достатнього
для відбиття спекулятивних атак на національну валюту;

–  необхідність запобігати стрімкому укріпленню курсу гривні з метою підтримки
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників;

–  бажання захистити національну валюту від високої волатильності в умовах доларизації
значного розміру боргу приватного сектора.

Можливо, ці аргументи є недостатніми, але в умовах відсутності повноцінного фондового
ринку, високої доларизації економіки, низької ефективності грошово-кредитної та фіскальної
політики сьогодні не можна перейти до режиму вільного плавання, перед яким НБУ відчуває
„страх свободи”.

Незважаючи на це у вітчизняній науковій літературі продовжує вестися дискусія щодо
переходу до гнучкого курсоутворення у зв’язку з необхідністю зміни пріоритету грошово-
кредитної політики. Більшість дослідників вважає, що Україна в недалекій перспективі
приречена перейти до інфляційного таргетування (встановлення контролю за динамікою
інфляції), яке передбачає вільне плавання курсу гривні [9].

Прихильники режиму вільного плавання стверджують, що однією з найважливіших переваг
останнього є здатність нівелювати екзогенні шоки, стабілізуючи тим самим стан реального
сектору економіки. Піддаючи сумніву дану гіпотезу, фахівці „Центру розвитку” Вищої школи
економіки (Росія) на прикладі 23 великих країн провели дослідження з метою визначення
величини стабілізуючого ефекту курсової політики на реальний сектор економіки. Отримані
ним результати показали, що тип курсової політики слабо корелює зі стабільністю як курсу,
так і промислового виробництва. Гіпотеза про те, що вільне плавання дозволяє нівелювати
зовнішні шоки, захищаючи від них реальний сектор, не знаходить підтвердження [10, c. 35–37].

Апріорі погоджуючись з висновками дослідження, зазначимо, що режим гнучкого
курсоутворення гривні пов’язаний з багатьма ризиками для економіки країни.

По-перше, українська промисловість є залежною від імпортних енергоносіїв. Світові ціни
на нафту є волатильними (у 2007–2009 рр. ціни на нафту спочатку зросли з 50 дол. до 140 дол.
за барель, потім за кілька місяців знизилися до 40 дол. і ще через кілька місяців зросли до
70 дол. На кінець 2010 р. середньозважена ціна на нафту перевищила позначку у 89 дол. США
за барель). За умови гнучкого курсу ціни на товари внутрішнього товаровиробника коливалися
не менше, ніж ціни на нафту. Враховуючи схильність населення до панічної поведінки на
валютному ринку, коливання курсу гривні матимуть загрозливий характер, що обов’язково
призведе до колапсу економіки.

По-друге, на курсоутворення гривні суттєво впливають потоки капіталу. Портфельних
спекулянтів приваблює висока дохідність державних облігацій уряду. Вільне плавання
передбачає мінімальне втручання центрального банку в роботу валютного ринку (валютні
інтервенції майже не проводяться). Зрозуміло, що при великому притоку капіталу в Україну
гривня стрімко ревальвуватиме, при відтоку – девальвуватиме, що означає надвисоку
волатильність курсу.
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По-третє, практика хеджування валютних ризиків, фінансові інструменти та необхідна
інституційна база в Україні не розвинені. Перехід до гнучкого курсу перекладе всі ризики на
реальний сектор, що з теоретичного погляду правильно. Проте витрати хеджування для
підприємств в Україні будуть вищими, ніж в інших країнах, що поставить вітчизняних
товаровиробників у нерівне становище з їх конкурентами на зовнішніх ринках.

По-четверте, українська інфляція має немонетарний характер. Її основне джерело – це
монополізм та відсутність конкуренції на внутрішньому ринку, тому боротьба з нею
монетарними інструментами не дасть бажаного результату. Таким чином, політика
інфляційного таргетування буде неефективною, а режим вільного плавання – шкідливим для
економіки.

Отже, режим вільного плавання в Україні обов’язково призведе до підвищення не тільки
волатильності курсу, але і нестабільності всієї економіки, у тому числі і реального сектору.
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МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

У статті досліджено порядок здійснення моніторингу виконання місцевих бюджетних
програм. Проаналізовано стан виконання бюджетних програм у м. Києві, запропоновано
напрями підвищення дієвості моніторингу місцевих бюджетних програм в Україні.

The article exami№es the mo№itori№g procedure of local budgets programs fulfillme№t.
There is also the a№alyze of local budget programs fulfillme№t i№ Kiev as well as the proposals
how to i№crease the effective№ess of such local programs throughout Ukrai№e.

Ключові слова: місцевий бюджет, місцеві бюджетні програми, бюджет програми,
результативні показники, ефективність видатків.

Реальне виконання завдань і функцій місцевими органами влади, створення необхідних
умов для поступального соціально-економічного зростання вимагає забезпечення дієвими
та ефективними заходами, у даному випадку – бюджетними програмами, що, у свою чергу,
ставить вимоги пошуку нових високоефективних способів, методів і механізмів складання,
виконання, моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм.

В умовах економічної кризи ефективне витрачання бюджетних коштів стає необхідною
умовою діяльності як місцевих органів влади, так і бюджетних установ, підприємств та
організацій. Нестача бюджетних ресурсів змушує до пошуку шляхів найбільш раціонального
та ефективного їх витрачання. Запровадження моніторингу виконання місцевих бюджетних
програм є одним із таких шляхів. У контексті останніх подій та курсу керівництва держави на
оптимізацію кількості бюджетних програм питання ефективності їх виконання набувають
особливої актуальності.

 Окремі питання організації моніторингу виконання бюджетних програм було відображено
в публікаціях Єфименко Т. І. [1], Запатріної І. В. [2], Мамишева А. В. [3], Медведєва Ю. Б. [4],
Огня Ц. Г. [5], Павлюк К. В. [6], Полозенка Д. В. [7], Стефанюка І. Б. [8], Федосова В. М. [9].

Метою даної статті є підтвердження думки, що необхідність запровадження моніторингу
виконання місцевих бюджетних програм в Україні підсилюється такими чинниками, як низькою
ефективність організації діяльності розпорядників бюджетних коштів або керівників установ;
слабкою фінансовою дисципліною, що спричиняє нецільове використання бюджетних коштів,
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спрямованих на виконання місцевих бюджетних програм. Цей напрям відносно новий, але,
незважаючи на досить значну кількість публікацій, залишається актуальним для дослідження.

Згідно з міжнародною методологією та практикою зарубіжних країн, система планування
бюджету на підставі програм – це система прийняття рішень щодо розробки, аналізу,
впровадження програм та розподілу ресурсів, яка включає формування програм і складання
бюджету.

Формування програм – це розробка, аналіз і відбір програм, які необхідно реалізувати
головним розпорядникам бюджетних коштів для досягнення цілей, визначених на етапі
стратегічного планування в програмних і прогнозних документах. На цьому етапі головні
розпорядники бюджетних коштів разом з галузевими управліннями Міністерства фінансів
розробляють програми, які вони повинні реалізовувати відповідно до програмних і прогнозних
документів уряду, визначають чіткі цілі, конкретні завдання та строки щодо їх реалізації
(однорічні або багаторічні програми). Тобто кожне міністерство, інший центральний орган
виконавчої влади повинні мати проект чіткого плану своєї діяльності на короткостроковий
(1 рік) та середньостроковий (від 3 до 5 років) періоди, який складається з окремих програм.
Складання бюджету програми – це визначення та аналіз ресурсів, необхідних для реалізації
програми і відповідно досягнення поставлених цілей, та оцінка очікуваних результатів. На
виконання вимог статті 113 Бюджетного кодексу України контроль за цільовим та ефективним
використанням коштів державного бюджету та місцевих бюджетів покладається на органи
контрольно-ревізійної служби [10].

Елементами процесу ефективного управління бюджетом є моніторинг і оцінка бюджетних
програм. Метою здійснення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм є
відслідковування ходу і результатів реалізації бюджетної програми, використання ресурсів і
надання інформації про поточну ситуацію щодо прийняття управлінських рішень з питань
бюджету.

Моніторинг виконання бюджетних програм – це постійний процес збору даних про видатки
та показники виконання програми, що досягаються у процесі її реалізації. Мета проведення
моніторингу виконання бюджетних програм – відстеження відхилень фактичних показників
від планових, аналіз змін, що відбуваються під час реалізації бюджетних програм та виявлення
причин, які перешкоджають або сприяють виконанню програм.

Моніторинг виконання бюджетних програм здійснюється за встановленою формою та
повинний містити інформацію про заплановані та фактичні обсяги фінансування програми
та досягнуті показники за звітний період. Дані, отримані в процесі моніторингу, є основою
для проведення оцінки ефективності бюджетної програми [11]. Інформація про результати
моніторингу та оцінки бюджетних програм є основою для прийняття рішень стосовно
перерозподілу коштів, зменшення або збільшення обсягів асигнувань на виконання програми.

Результативні показники бюджетних програм поділяються на такі групи:
1) показники затрат – визначають обсяги та структуру ресурсів, що забезпечують виконання

бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми;
2) показники продукту – використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей.

Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг у реалізації
виконання бюджетної програми, кількість користувачів товарами (роботами, послугами)
тощо;
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3) показники ефективності залежно від напрямів, що використовуються у процесі створення
бюджетної програми, можуть визначатися, як:

– витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);
– відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг)

до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);
– досягнення визначеного результату (результативність);
4) показники якості – сукупність властивостей, які 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 [12]. Зазначені
результативні показники визначаються паспортами бюджетних програм [13].

Оскільки показники ефективності та якості визначаються унаслідок використання декількох
результативних показників, доцільно назвати джерела інформації щодо кожного з них. У разі
якщо відсутня статистична інформація, що надається в джерелах інформації, необхідно подати
інформацію щодо кількісних показників, які характеризують кінцеві результати, досягнуті за
кошти конкретної програми.

Нещодавно була проведена спроба впровадити програмно-цільовий метод у процес
складання бюджету міста Києва. Але даний метод не був запроваджений на постійній основі,
і на даний час має місце затвердження міських цільових програм, які розробляються та
виконуються на основі рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589.
Оскільки до цього часу програми розроблялися за відсутності єдиних чітких стандартів, з
метою встановлення єдиного порядку розроблення міських цільових програм у м. Києві,
моніторингу та звітності про їх виконання було затверджено Порядок розроблення,
затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві [14].

Розглядаючи ситуацію, яка склалася з виконанням місцевих бюджетних програм у місті
Києві, зазначимо, що на даний момент є функціонуючими 25 програм (міських комплексних,
міських цільових, міських програм). Загальна сума фінансування становить 2 537 077,4  тис.
грн (табл. 1) [15–18].

Таблиця 1
Обсяги фінансування бюджетних програм м. Києва за 2009 рік, тис. грн*

* Складено автором за даними Головного фінансового управління Київської міської державної
адміністрації [15–18].

Розглядаючи фінансування програм у розрізі фондів фінансування, зазначимо, що з
загального фонду бюджету міста Києва було профінансовано 60 % видатків, інші 40 % з
спеціального фонду [19].

У тому числі в межах;
Програми Загального фонду Спеціального фонду

Загальний обсяг
видатків по 2

фондах
Міські комплексні
програми 1 065 576,9 102 519 1 168 095,9

Міські цільові
програми 5 150 818 636,5 823 786,5

Міські програми 149 733,4 49 916 199 649,4
Програми 299 545,6 46 000 345 545,6
Всього 1 520 005,9 1 017 071,5 2 537 077,4
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Аналізуючи ситуацію, що склалася у 2009 році, зазначимо, що загальний обсяг
фінансування зріс на 11,5 %. У загальних масштабах це досить суттєве зростання, але якщо
оцінювати цю ситуацію з використанням відносних показників, то це зростання нижче темпу
інфляції, який у 2009 році становив близько 14 %. Отже, хоча номінально зростання
фінансування і відбулося, фактично воно навіть не досягло рівня 2008 року, що відповідно
свідчить про здійснення неефективної політики в цьому напрямі. Оцінюючи дану ситуацію,
можна сказати, що при номінальному зростанні обсягів видатків, ефективність від здійснення
таких видатків також знизиться. Також доцільно зауважити – найбільшу питому вагу видатків
було спрямовано на фінансування міських комплексних програм, а саме 46 % загального
обсягу фінансування міських бюджетних програм (1 168 095,9 тис. грн), на міські цільові
програми було спрямовано 32 % (823 786,5 тис. грн), 14 % загального обсягу фінансування
становили Програми (345 545,6 тис. грн) і найменше, лише 8 %, отримали міські програми
(199 649,4 тис. грн).

Розглядаючи фонди, з яких було здійснено фінансування, зазначимо, що із загального
фонду найбільше видатків було здійснено на міські комплексні програми, а з спеціального на
міські цільові програми [15–18], докладніше ситуацію представлено на рисунку 1.

Рис. 1. Обсяги фінансування в розрізі фондів фінансування
Зауважимо про позитивні тенденції щодо зростання обсягів видатків на цільові програми,

незважаючи на негативні економічні процеси, які спостерігаються останні роки, а саме
недовиконання дохідної частини бюджету (особливо це помітно у 2008–2009 рр.). Середній
приріст обсягів фінансування бюджетних програм становитиме знову-таки 10,3 %
(215 510,4 тис. грн) на рік.
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Рис. 2. Обсяги фінансування програм з бюджету м. Києва за 2006–2009 рр.
Розглядаючи тенденцію, яка склалася за останні 5 років, необхідно зауважити, що

незважаючи на складну ситуацію з недовиконанням дохідної частини бюджету міста Києва,
що є наслідком фінансово-економічної кризи, яка потягнула за собою недовиконання дохідної
частини міського бюджету, і відповідно скорочення видатків, крім захищених статей,
спостерігається чітка тенденція до зростання обсягів фінансування програм з бюджету міста.
Так, у 2007 році зростання обсягів фінансування програм порівняно з 2006 роком становило
10,8 %, а це 203 992,5 тис. грн, у 2008 році цей показник дещо знизився і становив 8,6 %
(180 725,5 тис. грн), але уже в 2009 році зростання становило 11,5 %, це на 261 813,1 тис. грн
більше ніж у 2008 році і на 646 531,1 тис. грн більше ніж у 2006 році [15–18].

Для прийняття зважених управлінських рішень на місцевому рівні потрібно провести
цілий ряд досліджень на основі моделей. Для початку проведемо аналіз ефективності
здійснення видатків на міські бюджетні програми, який представлений в табл. 2.

Таблиця 2
Ефективність здійснення видатків на міські бюджетні програми бюджету м. Києва,

2005–2009 рр.*

* Розраховано автором за даними Головного фінансового управління Київської міської державної
адміністрації [15–18].
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Умовою зростання ефективності є перевищення темпу приросту обсягів видатків на міські
бюджетні програми над темпом приросту населення. Т.пр.(видатків)= 2 537 077,4 / 2 275 264,3
Ч 100 – 100 = 11,5 %. Т.пр.(населення) = 2 786,50 / 2 765,50 Ч100–100 = 0,76 %. Отже, можна
зробити висновок про те, що ефективність здійснення видатків у 2009 році порівняно з
2008 збільшилася за рахунок збільшення самого обсягу видатків на міські бюджетні програми
та порівняно низьким збільшенням населення міста. У мультиплікативному зв’язку
взаємозв’язок між абсолютними величинами аналогічний взаємозв’язку між індексами цих
величин.

Щоб оцінити вплив факторів на зміну динаміки ефекту, а також виокремити найбільш
впливові фактори і розробити напрями, за якими потрібно працювати, для зміни динаміки
ефекту або збільшення позитивної динаміки ефекту такого фінансування, проведемо
факторний аналіз динаміки здійснення видатків на міські бюджетні програми з бюджету міста
за рахунок зміни ефективності здійснення видатків та зміни обсягу населення, що проживає в
місті Києві. У табл. 3 наведено дані щодо динаміки фактично здійснених видатків на міські
бюджетні програми міста Києва із зазначенням факторів, які вплинули на динаміку ефекту
здійснення видатків.

Таблиця 3
Факторний аналіз динаміки видатків на міські бюджетні програми бюджету м. Києва за

2005–2009 роки*

* Розраховано автором за даними Головного фінансового управління Київської міської державної
адміністрації [15–18].

Результативною ознакою в нашому дослідженні виступає обсяг видатків на міські бюджетні
програми, кількісною ознакою виступає населення, а якісною – ефективність здійснення
видатків, тобто кількість видатків на 1 особу.

Таким чином, у 2009 році порівняно з 2008 р. ефективність здійснення видатків на міські
бюджетні програми зросла на 87,8 %, при цьому за рахунок зміни обсягів видатків на міські
бюджетні програми зросла на 93,9 %, це досить високий показник, і в свою чергу при здійсненні
планування чи розробці стратегії управління потрібно, насамперед звертати увагу саме на
нього, а за рахунок зміни кількість населення зменшилася на 6,2 %. Це досить низький показник,
і, в першу чергу, цей результат вказує на незначний вплив даного фактора на динаміку

Показник 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік

Обсяг видатків на
міські бюджетні
програми бюджету,
тис. грн

1 789 685,6 1 890 546,3 2 094 538,8 2 275 264,3 2 537 077,4

Населення міста,
осіб 2 687,60 2 718,10 2 740,20 2 765,50 2 786,50

Ефективність
здійснення видатків
на міські бюджетні
програми, грн на
1 мешканця

665,9 695,5 764,4 822,7 910,49

Зміни обсягів
видатків на міські
бюджетні програми,
тис. грн

– 100 860,7 203 992,5 180 725,5 261 813,1

За рахунок:
Зміни кількості
населення, тис. грн

– 80 455,76 188 799,78 19 339,32 17 276,7

Зміни Е, тис. грн – 20 309,95 15 370,55 161 228,65 244 626,835
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ефективності здійснення видатків на міські бюджетні програми міста Києва. Тенденція до
скорочення ваги впливу зміни кількості населення на динаміку ефективності здійснення видатків
спостерігається останні роки, оскільки в 2006 році даний показник становив близько 63 %, а
на сьогодні він скоротився в десять разів, до 6,3 %.

Оскільки управлінські рішення приймаються в умовах недостатньої та викривленої
інформації, необхідно підкреслити, що обґрунтовуючи управлінські рішення, потрібно
враховувати, що для окремих функцій управління важко зробити чіткі і однозначні рекомендації,
щоб уникнути можливості відхилень і неоднозначних трактувань.

На основі проведеного дослідження можна виокремити основні напрями підвищення
дієвості моніторингу виконання місцевих бюджетних програм:

– необхідно вжити заходів щодо підвищення ефективності та інтенсифікації здійснення
видатків на місцеві бюджетні програми з урахуванням параметрів впливу факторів на обсяг
видатків;

– на основі аналізу динаміки кількості населення та обсягів видатків необхідно здійснювати
оцінку тенденцій зміни кількості населення (споживачів) та обсягів видатків на місцеві бюджетні
програми у розрізі останніх бюджетних періодів, що дозволить розробити відповідні заходи
бюджетного регулювання видатків з метою забезпечення потреб споживачів;

– на основі здійснення аналізу пропорційності розподілу обсягів видатків та населення
доцільно розробити відповідні заходи щодо забезпечення оптимального співвідношення
видатків за різними групами програм і самими програмами;

– рейтингова оцінка повинна слугувати розробленню заходів щодо можливості визначення
пріоритетності груп програм, на які спрямовуються найбільші обсяги фінансування.

Отже, на основі результатів проведеного дослідження можна визначити основні напрями
вдосконалення управління системи в цілому з урахуванням об’єктивно існуючих потенційних
можливостей покращання ефективності здійснення видатків:

– забезпечення ефективності здійснення видатків на міські бюджетні програми на основі
економічно обґрунтованих структурних змін у самій системі;

– посилення контрольної функції Головного фінансового управління щодо контролю за
обсягами та ефективністю здійснення видатків на міські бюджетні програми, оскільки на
даний момент Головне фінансове управління контролює лише обсяги фінансування і зовсім
не проводить моніторингу ефективності складання та виконання бюджетних програм міста
Києва;

– досягнення оптимального рівня структурної будови місцевих бюджетних програм.
Наостанок можемо зазначити, що місцеві бюджетні програми м. Києва, хоча і займають

значну частину видатків бюджету і мають значну ефективність (особливо порівняно з іншими
регіонами України), але ефект від реалізації бюджетних програм найчастіше важко визначити,
що значно ускладнює оцінку як виконання програми, так і оптимізації ефективності процесу
складання бюджетної програми. Саме для вирішення таких проблем проводиться політика
бюджетування, орієнтованого на результат. Вирішення даної проблеми є абсолютно
актуальним, оскільки фінансування здійснюється за рахунок коштів платників податків,
відповідно населення цікавить як напрями використання їх коштів, так і фактична отримана
соціальна користь.
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РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
У статті розглянуто особливості використання міжнародних фінансових ресурсів.

Розкрито, зокрема, особливості співпраці України з МВФ та ЄС. Описано основні наслідки
кризового періоду, притаманні більшості країн світу. Визначено ступінь впливу програм
співпраці з міжнародними організаціями на підвищення фінансового забезпечення рівня
життя населення.

The features of the use of international financial resources in the article were examined. In
particular the features of collaboration of Ukraine with IMF and EU were characterized. The
basic consequences of crisis period, what inherent to the most world countries, are described.
The influence of the programs’ collaboration with international organizations on the increase
of the financial providing of standard’s living of population was certainly degree.

Ключові слова: міжнародні організації, європейська політика сусідства, рівень
людського розвитку, рівень життя населення, фінансові ресурси.

Поступальний розвиток ринкової економіки, збереження і раціональне використання
багатств в інтересах не тільки теперішніх, але й майбутніх поколінь людей передбачає інтеграцію
зусиль країн, інтеграцію національної економіки в світову шляхом розвитку різних форм
економічного співробітництва. Однією з таких форм можна визначити перерозподіл
фінансових ресурсів у міжнародному фінансовому просторі для забезпечення підвищення
рівня життя населення. Відповідно, для покращання значень показників рівня життя населення
у кризовий 2009 рік та особливо у післякризовий період 2010 року важливим фактором
стабілізації є міжнародна співпраця та отримання фінансової допомоги від міжнародних
фінансових організацій, зокрема від Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) та Європейського
Союзу (ЄС). Цим питанням приділяли увагу відомі західні вчені Р. Бауер [1], Г. Беккер [2],
Д. Белл [3], Ж.-П. Сартр [4], а також сучасні вітчизняні дослідники, наприклад Крупка І. [5],
Лютий І. [6], Міщенко В. [7] та ін.

Основним завданням дослідження є розгляд необхідності залучення фінансових ресурсів
міжнародних організацій з метою підвищення рівня життя населення у післякризовий період.

В останньому кварталі 2008 року рівень економічної активності та торгівлі товарами різко
погіршилися і на початку 2009 року продовжували швидко знижуватися на усіх світових ринках.
Світовий ВВП скоротився більше ніж на 6 відсотків (у річному вимірі) в четвертому кварталі
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2008 року і першому кварталі 2009 року. Країни з розвиненою економікою значно більше
постраждали від проблем на фінансових ринках і погіршення ситуації на ринках житла. Країни
Європи з ринком, що формується, і країни Співдружності Незалежних Держав, які значною
мірою покладалися на інвестиційний капітал для підтримки економічного зростання, зазнали
серйозних збитків на ранньому етапі під дією фінансових чинників. Країни, економіка яких
значно залежала від експорту продукції оброблювальної промисловості, такі як: країни Східної
Азії, Японія, Німеччина і Бразилія, зазнали значних втрат від зниження попиту на експортних
ринках. Країни Африки, Латинської Америки і Близького Сходу постраждали від падіння цін
на біржові товари, зниження попиту на експорт і скорочення грошових переказів і припливів
іноземного капіталу [8, с. 17].

Фінансова криза найбільше проявилася у бідних країнах, що залежить від імпорту із
середніми доходами, у яких проявилися проблеми платіжного балансу і підвищення інфляції,
що сприяло загостренню фінансового забезпечення бідних верств населення цих країн. Це
відповідно негативно позначилося і на зовнішніх обсягах товарообороту і в Україні.

В умовах бюджетного дефіциту у кризовий період 2008–2009 років МВФ допомогла великій
кількості країн задовольнити свої фінансові потреби і тим самим зменшити економічні та
соціальні втрати. Крім того, дана організація на 2010 рік передбачила більш раціональні умови
надання кредитів та обов’язкову підтримку системи соціального захисту. Під час 2009 року
фінансова криза поширилася швидше, ніж очікувалося, що призвело до безпрецедентного
скорочення виробництва та погіршення рівня життя населення більшості країн світу.

У процесі надання бюджетних стимулів у глобальному масштабі в 2009 та 2010 роках МВФ
рекомендував країнам як розвиненим, так і тим, що розвиваються, використовувати власні
бюджетні можливості для стимулювання споживчого попиту. Криза чітко вказала на важливість
бюджетного потенціалу, який дозволяє приймати антициклічні заходи податково-бюджетної
політики під час економічного спаду. Ми можемо спостерігати впровадження цих заходів в
Україні починаючи з 2010 року. „Програма економічних реформ на 2010–2014 рр.” Президента
України [9] передбачає досягнення економічного і соціального розвитку у контексті
міжнародних зобов’язань, які на себе взяла України підписуючи міжнародні угоди співпраці
з ПРООН, ЄС та МВФ. Дана Програма включає всебічний набір стратегічних трансформацій,
реалізація яких позитивно впливе на процес зростання рівня життя населення.

Так, МВФ є провідною світовою організацією у царині міжнародної співпраці у валютній
сфері. Організація включає 186 держав-членів (на червень 2009 року), в якій майже всі країни
світу працюють спільно на благо всіх. Її головна мета полягає в збереженні стабільності
міжнародної валютної системи – системи змінних курсів і міжнародних платежів, що дозволяє
країнам (і їх громадянам) купувати один у одного товари і послуги. Це необхідно для
забезпечення стійкого економічного зростання і підвищення рівня життя.

Розрахунковою одиницею МВФ є Спеціальні права запозичення (СПЗ). Відповідно
перерахунок фінансових показників МВФ в долари США є приблизними та наводяться для
зручності. На кінець 2009 фінансового року (у МВФ він продовжується з 1 травня по 30 квітня)
обмінний курс СПЗ до долара США становить 1 долар США за 0,667632 СПЗ, а курс долара
США до СПЗ – 1 СПЗ за 1,49783 дол. США. У 2008 фінансовому році 1 дол. США = 0,615847 СПЗ
та 1 СПЗ = 1,62378 дол. США [8, с. 3]. Основні напрями діяльності МВФ включають:
консультування держав-членів відносно впровадження заходів політики, які можуть допомогти
їм запобігти або врегулювати фінансову кризу, добитися макроекономічної стабільності,
прискорити економічне зростання і знизити рівень бідності.

Значне збільшення офіційного міжнародного фінансування у 2007–2009 роках відбувалося
з метою полегшення фінансового стану країн з нерозвиненим ринком і країн з низькими
доходами. У квітні 2009 року лідери країн Групи двадцяти домовилися збільшити у тричі
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регулярний кредитний потенціал МВФ до 750 млрд. дол. США, як мінімум збільшити у двічі
його льготні ресурси для країн з низькими доходами і збільшити глобальну ліквідність на
250 млрд. дол. США за рахунок загального розподілу СПЗ. Виконавча Рада МВФ протягом
2009 року затвердив використання ресурсів Фонду на суму 65,8 млрд. СПЗ для 15 країн [8, с.
10] у межах своїх традиційних не пільгових кредитних механізмів і нещодавно створеної гнучкої
кредитної лінії (ГКЛ). ГКЛ створена у 2009 році як гнучкий інструмент на основі кредитних
траншів для задоволення потенціальних та існуючих потреб фінансування платіжного балансу.
Умова надання ГКЛ – стабільні макроекономічні детермінанти, на які спирається економічна
політика під час укладання домовленостей. Відповідно затверджена сума може бути отримана
авансом протягом усього періоду, зазначеного у договорі.

У межах співпраці з Україною у 2008 році були реалізовані домовленості „стенд-бай”, які
здійсняються МВФ в рамках кредитного механізму з 1952 року. Основною метою надання
кредитів за даними умовами є середньострокова допомога країнам, що мають труднощі
платіжного балансу короткострокового характеру. Умовами надання кредитних ресурсів є
затвердження політики, що забезпечить впевненість у тому, що труднощі платіжного балансу
держави-члена будуть вирішені протягом короткострокового періоду.

Економічні пріоритети МВФ на 2009–2011 роки [8, с. 38]:
1) подолання потрясінь на фінансових ринках;
2) відновлення стабільності і зведення до мінімуму негативних наслідків поточної кризи на

фінансових ринках для реальної економіки;
3) зміцнення глобальної фінансової системи шляхом поліпшення внутрішнього і

трансграничного регулювання і нагляду, особливо в основних фінансових центрах, а також
шляхом запобігання прийняттю надмірно ризикованого капіталу країнами-імпортерами,
включаючи країни з низькими доходами.

Відповідно економічна діяльність України відповідає зазначеним пріоритетам, оскільки
взяла на себе кредитні зобов’язання починаючи з 05.11.2008 року (таблиця 1) [8, с. 32].

Таблиця 1
Нові домовленості за основними механізмами, затвердженими у 2009 фінансовому році

(у млн СДР)

1 Затверджені в рамках процедури Механізму екстреного фінансування.

Держава -
член

Вид
домовленості

Початок
дії Затверджена сума

Вірменія1 28 міс. „стенд-бай” 6 березня 2009 р. 368,0
Білорусь 15 міс. „стенд-бай” 12 січня 2009 р. 1618,1

Коста-Ріка 15 міс. „стенд-бай” 11 квітня 2009 р. 492,3
Сальвадор 15 міс. „стенд-бай” 16 січня 2009 р. 513,9

Грузія1 18 міс. „стенд-бай” 15 вересня 2008 р. 477,1
Гватемала 18 міс. „стенд-бай” 22 квітня 2009 р. 630,6
Угорщина1 17 міс. „стенд-бай” 6 листопада 2008 р. 10537,5

Ісландія 24 міс. „стенд-бай” 19 листопада 2008 р. 1400,0
Латвія1 27 міс. „стенд-бай” 23 грудня 2008 р. 1521,6

Мексика 12 – ГКЛ 17 квітня 2009 р. 31528,0
Монголія 18 міс. „стенд-бай” 1 квітня 2009 р. 153,3
Пакистан1 23 міс. „стенд-бай” 24 листопада 2008 р. 5168,5

Сербія 15 міс. „стенд-бай” 16 січня 2009 р. 350,8
Сейшельські

о-ви
24 міс. „стенд-бай” 14 листопада 2008 р. 17,6

Україна1 24 міс. „стенд-бай” 5 листопада 2008 р. 11 000,0
Всього х х 65 777,3
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Основним завдання МВФ у країнах із низькими доходами є сприяння їм у досягненні
макроекономічної і фінансової стабілізації, що необхідно для підвищення темпів економічного
зростання, скорочення масштабів бідності та зростання рівня життя населення. Завдяки
фінансовій підтримці МВФ країни власними зусиллями ведуть боротьбу з бідністю, і його
головна мета – допомогти цим країнам перейти у категорії країн із середніми доходами.

Відповідно в Україні загальна сума передбачена для стабілізації національної грошової
одиниці та для фінансового забезпечення дефіциту Державного бюджету (таблиця 2).
Відповідно до 2010 року було надано 3 транші загальним розміром 10,6 млрд. дол. США. Щодо
отримання залишку у розмірі приблизно 7,26 млрд. дол. США тривають переговори.

Таблиця 2
Розміри кредитних траншів, отриманих Україною від МВФ*

* Дані Міністерства фінансів України.

Графік погашення основної суми державного боргу протягом наступних 10 років
відображає практичну відсутність боргового навантаження у 2014 році та його зменшення,
починаючи з 2016 року (рис. 4.11).

Рис. 2. Динаміка погашення основної суми державного боргу за період 2010–2020 рр.* в
Україні

* Побудовано автором на основі даних Рахункової палати України.

Для країн з ринковою економікою, які прагнуть вступити до Європейського Союзу, вибір
стає зрозумілим: програма трансформацій та порядок денний європейської інтеграції взаємно
підсилюють один одного, тому що обидва вимагають реалізації однакового пакету фінансових,
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економічних та інституціональних реформ. У вересні 2000 року Президент України затвердив
державну Програму інтеграції України до ЄС. З того часу перед українськими фінансистами,
бізнесменами та широкою громадськістю постали можливості та виклики, подібні до тих, які
десятки років тому виникли для багатьох країн Центральної Європи.

У процесі співпраці України та ЄС було затверджено Програму ЄС щодо соціальної єдності
(СЄ), яка є обов’язковою для держав-членів ЄС і країн-кандидатів на вступ до ЄС. При цьому
спільної соціальної політики ЄС не існує, і реалізація заходів у цій сфері є в основному
обов’язком національних урядів. З цією метою ЄС у 2000 році узгодив на засіданні
Європейської Ради в Лісабоні у березні 2000 року Лісабонську стратегію, якою був
запроваджений „відкритий метод координації” як засіб розповсюдження передового досвіду
та досягнення більшої конвергенції в напрямі головних цілей СЄ [10].

Оскільки бідність є об’єктивною категорією, запропонована нами система передбачає
застосування специфічних заходів для допомоги уразливим членам суспільства. Вона
передбачає застосування превентивних заходів для запобігання збільшення кількості бідних
верств населення та створення необхідних умов для зменшення даної категорії. Наприклад,
стимулювання зайнятості та впровадження соціального страхування призведе до зменшення
соціального напруження, зменшення державного фінансування частини потреб та інтересів
громадян та подальшого досягнення фінансової рівноваги між економічним зростанням і
зростанням рівня життя населення. Саме за рахунок ефективного функціонування системи
фінансового забезпечення рівня життя населення можна досягнути рівномірного розподілу
фінансових ресурсів між різними верствами суспільства для уникнення різношвидкісного
економічного розвитку у регіонах країни.

Рада Європи передбачає, що доступ до соціальних прав повинний відбуватися на підставі
таких принципів [11, с. 18–19]:

1) рівність прав для всіх без дискримінації;
2) вільний доступ до якісних продуктів та послуг;
3) особлива увага приділяється потребам найбільш знедолених верств суспільства;
4) підтримка бюджетної політики, побудованої на принципі справедливості;
5) урахування інтересів громадян з особливими потребами.
Необхідно проаналізувати повноту виконання даних принципів у розробленій системі

фінансового забезпечення рівня життя населення. Крім зазначеного, неминучою є розробка
основних положень, яких повинні дотримуватися індивіди, які отримують певну матеріальну
допомогу з боку держави, використовуючи державні соціальні послуги. Наприклад, цільове
використання коштів при отриманні державної допомоги при народженні дитини, пільгове
оподаткування при працевлаштуванні – 25 % від чисельності працюючих інвалідів, можливість
подальшого працевлаштування особи, що досягла пенсійного віку, оподаткування мінімальних
соціальних стандартів (мінімальної пенсії, заробітної плати) тощо.

Перспективи вступу України до ЄС у найближчі роки не передбачаються, оскільки
відставання за соціально-економічним розвитком та низьким рівнем життя населення робить
не ефективним процес об’єднання для ЄС, з одного боку та для України – з іншого. Хоча для
нових членів передбачено певну фінансову допомогу, проте необхідно державі здійснити і
власні відрахування у ЄС, щоб отримати додаткове фінансування. Після відрахування власних
внесків до бюджету ЄС чистий залишок для нових членів у середньому становив приблизно
половину від загальної суми допомоги, яку вони отримали від ЄС у 2004–2006 роках. Останні
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фінансові прогнози ЄС на 2007–2013 роки передбачають значне зростання видатків ЄС на
нових членів, як показано у таблиці 3. Втім Кіпр усе одно залишається у збитках, що є
невигідним для нової країни-члена. Найбільше переваг і додаткових фінансових стимулів
планується надати Польщі, Румунії та Угорщині, які межують з Україною.

Фінансова перспектива на 2007–2013 роки стосовно загального бюджету ЄС передбачає
розподіл видатків за п’ятьма основними статтями [12, с. 62]:

1. За статтею „Стале зростання” будуть надані близько 48 % усіх видатків з метою сприяння
конкурентоспроможності, зайнятості та соціальній захищеності (що включає транспортну
інфраструктуру, навколишнє середовище, підготовку кадрів, а також підтримку МСП).

2. За статтею „Стале управління й захист природних ресурсів” фінансується спільна
сільськогосподарська політика, для якої передбачено близько 38 % бюджету ЄС (з яких 80 %
виділяється на сільське господарство, а решта – на розвиток села й рибальство).

3. За статтею „Зовнішні відносини та зовнішня політика” ЄС поглинуть приблизно 10 %
усіх асигнувань.

4. За статтею „Правосуддя та права громадян” – 2 %.
5. Адміністративні витрати фінансуватимуться за рахунок залишку видатків бюджету.

Таблиця 3
Фінансові плани ЄС на 2007–2013 роки: оцінки чистих залишків для нових членів

(млрд. євро)*

Європейська політика сусідства (ЄПС) – це нинішнє вираження політики ЄС щодо України.
Однак в ЄПС не передбачено дієвого механізму сприяння реалізації порядку денного ЄС у
сфері соціального захисту (що обмежує її потенційно стабілізуючий ефект). У Плані дій було
вказано на необхідність посилити діалог про співпрацю щодо зайнятості та соціальної політики,
здійснення ефективних заходів для створення робочих місць і скорочення бідності, посилення
соціальної єдності, зокрема створення сталих систем освіти, охорони здоров’я та інших
соціальних послуг для кожного громадянина. Проте у Плані дій не було передбачено жодного
практичного, ґрунтовного кроку для досягнення цих цілей. Це зумовлено тим, що процес
соціального захисту вимагає чималих фінансових витрат і за своєю природою потребує багато
часу. Враховуючи великий розрив у економічному розвитку та життєвому рівні між новими
країнами-членами ЄС і країнами-кандидатами, а також потенційними кандидатами, навряд
чи ЄС буде ефективніше сприяти реалізації цього порядку денного через ЄПС у найближчому
майбутньому щодо України.

Країна Внесок Асигнування Чистий залишок
Польща 21,8 87,0 65,2
Румунія 7,2 32,0 24,8

Угорщина 8,4 2,0 23,6
Чехія 9,2 31,0 21,8

Словаччина 3,5 14,0 10,5
Болгарія 2,3 12,0 9,7

Литва 1,7 9,0 7,3
Латвія 1,4 6,0 4,6

Естонія 0,8 4,0 3,2
Словенія 2,1 5,0 2,9

Кіпр 1,1 1,0 – 0,1
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Критерії соціальної єдності відповідають трьом сферам політики соціального залучення
ЄС, які ми включаємо у систему фінансового забезпечення рівня життя населення. Кожна з
них також складається з ряду економічних цілей та показників у процесі їх фінансового
забезпечення. Соціальні сфери включають: викорінення бідності та соціальної ізоляції; належні
та стабільні пенсії; доступна, високоякісна та стабільна охорона здоров’я й довготривала
допомога.

Сьогодні ЄС планує реалізувати стратегію співпраці, яка передбачає співробітництво з
країнами-членами Союзу, неурядовими організаціями та соціальними партнерами. На рівні
ЄС ця стратегія нараховує сім основних пріоритетів для України:

– збільшити участь у ринку праці, проводячи активну політику й забезпечуючи кращий
зв’язок між соціальним захистом, освітою та навчанням упродовж життя;

– модернізувати систему соціального захисту, забезпечивши їхню стабільність, адекватність
і доступність для всіх;

– усунути перешкоди в освіті та підготовці кадрів, інвестуючи додаткові кошти у людський
капітал на всіх вікових етапах, особливо зосереджуючись на найбільш знедолених групах;

– викорінити дитячу бідність, гарантуючи освіту дітей, збільшуючи допомогу їхнім сім’ям,
забезпечуючи захист їхніх прав;

– забезпечити гідне житло для вразливих груп і розробити комплексні підходи до боротьби
проти безпритульності;

– покращити доступ до якісних послуг у таких сферах, як охорона здоров’я, соціальні
послуги, транспорт, нові інформаційно-комунікаційні технології;

– дотримуватися гендерної рівності та підвищити соціальну інтеграцію осіб із вадами,
етнічних меншин та іммігрантів.

Відповідно, статус „сусіда” приваблює фінансові ресурси в економіку України. ЄПС
спрямована на розбудову привілейованого партнерства з сусідніми країнами, наближенням
їх до Євросоюзу та наданням їм частки на внутрішньому ринку Співтовариства, водночас із
підтримкою діалогу, реформ, соціально-економічного розвитку. Ці заходи мають чіткий
інтеграційний аспект і зазвичай прив’язуються до певних умов надання допомоги для розвитку
та, як наслідок, для збільшення рівня життя населення.

Отже, фундаментальним завданням системи фінансового забезпечення рівня життя
населення у процесі використання міжнародних фінансових ресурсів є досягнення єдності
між членами суспільства з метою збереження принципів економічного і соціального прогресу.
На нашу думку, дана система повинна виходити з наступних позицій у процесі фінансового
забезпечення членів суспільства:

– дотримання свободи кожного індивіда для постійної підтримки розвитку особистості;
– забезпечення можливостей активної участі громадян у суспільному житті країни як у

процесі виготовлення суспільно необхідних продуктів, так і в процесі задоволення власних
матеріальних і нематеріальних потреб, та інтересів, а також досягнення процесу збереження
та накопичення цінностей;

– урахування особливостей природної нерівності громадян, різноманітність культур,
думок, віросповідань, збільшуючи рівень життя бідних при утриманні на високому рівні рівня
життя інших категорій громадян.



120                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Bauer R. Social Indicators / Bauer Robert. – London, 1966. – 357 p.
2. Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги) / Беккер Г. // США: экономика, политика,

идеология. – 1993. – № 1. – С. 110–119.
3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования

/ Дэниел Белл; [пер. с англ. под ред. д-ра эконом. наук В.Л. Иноземцева]. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Academia, 2004. – 788 с.

4. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто : Опыт феноменологической онтологии / Жан-Поль Шарль
Эмар Сартр; [пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко]. – М. : Республика, 2000. – 638 с.

5. Крупка І. М. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки / І. М. Крупка
// Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 104–116.

6. Лютий І. О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України / І. О. Лютий,
Н. В. Дрозд // Фінанси України. – 2010. – № 8.– С. 63–72.

7. Міщенко В. І. Особливості посткризового реформування фінансового сектору України
/ В. І. Міщенко // Фінанси України. – 2010. – № 10.– С. 3–14.

8. IMF Annual Report 2009 / International Monetary Fund. – NW, Washington. – 84 p.
9. Програма економічних реформ на 2010–2014 „Заможне суспільство,

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” [Електронний ресурс] / Офіційна
Інтернет сторінка сайта Президента України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/
docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

10. Joint Report on Social Protection and Social Inclusion [Електронний ресурс] / European
Commission. – Brussels: Supporting Paper SEC. – March 6, 2007. – 132 p. – Режим доступу: http:/
/ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2007/joint_report/sec_2007_329_en.pdf

11. A new strategy for Social Cohesion // Reversed strategy for Social Cohesion / approved by
the Committee of Ministers of the Council of Europe on 31 March 2004. – European Committee for
Social Cohesion (CDCS). – 2004. – 28 p.

12. Звіт з людського розвитку в Україні за 2008 рік // Людський розвиток і європейський
вибір України. – ПРООН, Україна. – травень – 2008. – 124 с.

Подано до редакції 20 грудня 2010 р.

http://www.president.gov.ua/


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1(52) 2011 121

УДК 336.025
В. Г. Маргасова,
кандидат економічних наук,
Н. В. Ткаленко,
кандидат економічних наук,
Чернігівський державний
інститут економіки і
управління

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

У статті розглянуто сутність фінансової безпеки регіону, передумови її формування
та система забезпечення фінансової безпеки регіону. Оцінено проблеми фінансової безпеки
регіонів. Визначено пріоритетні напрями реалізації фінансової безпеки на регіональному
рівні.

Regional financial security, its formation background and its support system were considered
in the article. The main problems of regional financial security were defined. The main
implementation aspects of financial security were analyzed at  regional level.

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, фінансові ресурси регіону, місцеві
фінанси, фінансовий потенціал, диференціація регіонального розвитку, загрози та інтереси
регіону.

Фінансова безпека є однією з найважливіших характеристик економічної системи, що
визначає її здатність функціонувати в режимі розширеного відтворення, забезпечувати
фінансовими ресурсами національне господарство і стимулювати економічний розвиток.
Ізольоване існування нашої країни протягом тривалого часу породило цілий ряд серйозних
проблем, які є викликом для національної безпеки країни, в тому числі її фінансової складової.
Крім того, особливістю сучасної української економіки є суттєва диференціація регіонального
розвитку.

Нерівномірність розвитку фінансового сектору, зниження обсягів виробництва на
підприємствах України, збитковість більшості стратегічно важливих підприємств, глибока
структурна деформація вітчизняного виробництва, критично низька народжуваність і
надмірно висока смертність, падіння рівня життя, низький рівень оплати праці, збільшення
рівня бідності, досить великий рівень безробіття з урахуванням прихованого становлять загрозу
розвитку регіонів України.

Процеси глобалізації та диференціація регіонального розвитку породжують економічні
відносини, всередині яких виникають деструктивні суперечності як джерела загроз економічної
безпеки в цілому і фінансової особливо. Наявність загроз фінансовій безпеці стримують
розвиток економіки регіонів, як наслідок, призводять до зростання соціальної напруженості.

© Маргасова В. Г., Ткаленко Н. В., 2011
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У зв’язку з цим для стабільного економічного розвитку регіонів та держави в цілому при
формуванні бюджету та здійсненні регіональної політики необхідним є врахування стану
фінансової безпеки кожного регіону.

У теоретичному та методологічному аспектах економічну безпеку держави досліджували
відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: І. Бінько [20], В. Олейников [14], В. Мунтіян [13],
Г. Пастернак-Таранушенко [16], В. Шлемко [20], а регіону – Н. Вавдіюк [4], А. Сундук [18] та
інші.

Менш вивченою у вітчизняній економіці є проблема фінансової безпеки. На рівні
національної економіки цій проблемі присвячені праці О. Барановського [1], І. Бланка [2],
А. Єрмошенко [7], М. Єрмошенка [8], К. Горячової [5], Р. Папєхіна [15]. Підґрунтям для
передумов формування фінансової безпеки регіону стали дослідження збалансованості та
ефективності функціонування фінансових систем, забезпечення фінансової стійкості, проблем
антикризового управління суб’єктів господарювання, які проводили  Є. Брігхем [3],
Б. Карпінський [10], Л. Лігоненко [11] та інші.

Проте зміни в економіці країни вимагають постійного вдосконалення теоретичних і
методологічних аспектів фінансової безпеки. Подальших досліджень потребують проблеми
оцінювання стану фінансової системи регіону та виявлення системи загроз, характерних для
конкретного регіону, удосконалення підходів до оцінювання та прогнозування стану фінансової
системи регіону для забезпечення його фінансової безпеки.

Метою статті є розробка теоретичних положень і практичних рекомендації щодо
формування фінансової безпеки регіону  в умовах ринкової економіки  України.

Безпека в загальному розумінні є забезпеченням життєздатності регіону. Головне завдання
безпеки регіону полягає у прагненні забезпечити обґрунтовану оцінку ресурсних
можливостей, визначенні очікуваних результатів і прогнозуванні наслідків. Кожний регіон
повинний мати власну цілісну та закінчену систему життєздатності, зокрема, можливість
постановки самостійної мети розвитку, відносну відособленість управління, наявність
автономних систем ресурсонакопичення й ресурсовикористання.

Фінансова безпека є основною умовою здатності економічної системи України здійснювати
самостійну фінансову політику згідно зі своїми національними інтересами. Сутність
фінансової безпеки можна визначити як стан її економіки, при якому забезпечується
формування державних фінансових потоків в обсягах, необхідних для виконання державних
завдань і функцій.

Кризова ситуація в регіоні може загрожувати фінансовій безпеці держави. Це пов’язано з
тим, що дія окремих факторів, які негативно впливають на економіку даного регіону, може
поширитися на економіку сусідніх регіонів і на економіку держави в цілому. Одна з передумов
ефективності цієї системи – це збалансований розподіл влади між центром і регіонами.

У становленні ринкових відносин окремі регіони розробляють свої моделі поведінки
стосовно шляхів і механізмів переходу до сталого розвитку. Одні, з розвиненим аграрним
сектором, добиваються підвищення високих закупівельних цін, форсують бартер. Інші, з
розвиненими добувними галузями, виходять самостійно на зовнішні ринки або прагнуть
організувати вільні економічні зони. При розгляді з погляду безпеки будь-якої проблеми
України, наприклад зайнятості, деіндустріалізації чи розподілу бюджету, бачимо чітко визначені
регіональні особливості її прояву. Тенденції розвитку економічної ситуації в Україні такі, що
регіональна економічна небезпека може посилюватися. Тому актуальність цього аспекту
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пов’язана з небезпечними тенденціями порушення рівноваги між центром і регіонами
внаслідок надмірної централізації або децентралізації економічної й політичної влади. Одним
із найважливіших завдань державної політики є здійснення адміністративних і політичних
заходів, які б стримували економічне протистояння регіонів, турбота про збереження єдиного
економічного простору.

На жаль, відбувається занепад відсталих і слабоосвоєних районів через гостру
неконкурентноспроможність місцевих виробництв і практично стихійного відтоку населення
з деяких регіонів (Волинський, Закарпатський, Рівненський, Чернігівський регіони).
Спостерігається надмірна територіальна концентрація продуктивних сил у результаті
переважного розміщення промислового й банківського капіталу в деяких високоурбанізованих
зонах і найбільших містах України, особливо у Києві.

Місцеві фінанси є фінансовою базою місцевих органів влади та управління й забезпечують
регіональні потреби у фінансових ресурсах і доходах, їх внутрішньотериторіальний
перерозподіл. Основне призначення місцевих фінансів – забезпечення відносної фінансової
незалежності й автономності регіональних адміністративних формувань і населених пунктів.
Головна проблема структурної побудови системи державних фінансів – установлення
оптимального співвідношення між її рівнями. З одного боку, рівень загальнодержавної
централізації повинний бути таким, щоб надійно забезпечувати загальнонаціональні інтереси.
Нестача коштів у центральних органів влади та управління підриває їх фінансову, а відтак, і
політичну силу, звужує можливості їхнього впливу, що може негативно позначатися на країні
загалом. З іншого боку, рівень загальнодержавної централізації не може підривати фінансової
бази регіонів [6, с. 324].

Фінансові ресурси регіону – грошові нагромадження і доходи, створені діяльністю
господарського комплексу регіону, населення та залучені зі сторони, що зосереджуються у
відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення й задоволення
інших суспільних потреб [19, с. 25].

Однією з проблем сучасної економічної науки є недостатнє розкриття сутності поняття
„фінансова безпека регіону”.

Широке визначення фінансової безпеки дає О. І. Барановський. Він вважає, що фінансова
безпека – це важлива складова економічної безпеки держави, що базується на незалежності,
ефективності й конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери України, яка
відображається через систему критеріїв і показників її стану, що характеризують
збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і наявність необхідних грошових і
золотовалютних резервів; ступінь захищеності фінансових інтересів на всіх рівнях фінансових
відносин; рівень забезпеченості домашнього господарства верств населення, підприємства,
організації, установи, регіону, галузі, сектора економіки, ринку, держави, суспільства,
міждержавних утворень, світового співтовариства фінансовими ресурсами, достатніми для
задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов’язань; стан фінансової, грошово-кредитної,
банківської, бюджетної, податкової, розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної та фондової
систем, а також системи ціноутворення, який характеризується збалансованістю, стійкістю
до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю відвернути зовнішню фінансову
експансію, забезпечити фінансову стійкість (стабільність), ефективне функціонування
національної економічної системи та економічне зростання; стан фінансових потоків в
економіці, що характеризується збалансованістю і наявністю апробованих механізмів
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регулювання й саморегулювання; якість фінансових інструментів і послуг, що запобігає
негативному впливу можливих прорахунків і прямих зловживань на фінансовий стан наявних
і потенційних клієнтів, а також гарантує (у разі потреби) повернення вкладених коштів [1, с. 28].

Досить лаконічно і, на нашу думку, правильно визначив фінансову безпеку М. Єрмошенко,
як такий стан фінансово-кредитної сфери держави, який характеризується збалансованістю і
якістю системної сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до
внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю цієї сфери забезпечувати захист
національних фінансових інтересів, достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх суб’єктів
господарювання і населення в цілому – ефективне функціонування національної економічної
системи в цілому і соціальний розвиток [8, с. 33–34].

З. В. Герасимчук та Н. С. Вавдіюк пропонують так трактувати поняття „економічна безпека
регіону” – стан економічного розвитку регіону, який характеризується найбільш повним та
раціональним використанням його економічного потенціалу, здатністю до самовідтворення,
захищеністю від дії дестабілізуючих чинників, міцністю взаємозв’язків між елементами
регіональної системи, що сприяє задоволенню економічних і соціальних інтересів населення
регіону в руслі загальнодержавних інтересів [4, с. 21].

Дещо вужче трактує сутність фінансової безпеки А. Соловйова [17], яка під системою
фінансової безпеки розуміє створення таких умов, за яких забезпечується суворий контроль
за формуванням і розподілом фінансових ресурсів; за обґрунтованим, цілеспрямованим та
ефективним їх використанням; виключення можливості зловживань фінансовими коштами й
перенаправлення фінансових потоків у не закріплені законодавством сфери їх використання.

Підсумовуючи розглянуті підходи до тлумачення фінансової безпеки країни, регіону,
можна зазначити, що фінансова безпека регіону – це стан його економічного розвитку, що
характеризується необхідними фінансовими ресурсами для задоволення потреб населення
регіону, виконання своїх функціональних зобов’язань усіма ланками фінансової системи
стосовно захисту його фінансових інтересів, попередження фінансових загроз і небезпек,
подолання фінансової кризи і забезпечення ефективного функціонування економіки регіону
в цілому, що, на відміну від існуючих, виражає стан його фінансової системи через
ефективність використання його фінансових ресурсів та, відповідно, задоволення потреб
населення [12].

Регіональний підхід до дослідження проблем економічної та фінансової безпеки
використовується у окремих роботах, однак регіональні аспекти проблеми вивчені значно
менше. Висновок про слабку вивченість проблем регіональної економічної безпеки
підтверджує і аналіз основних нормативних документів, що регулюють економічну безпеку
України, в яких регіональним аспектам відведено недостатньо уваги (є лише окремі згадки).

Однак потрібно зазначити, що проблеми фінансової безпеки в регіональному плані не
менш важливі (і навіть більш складні, з огляду на труднощі локалізації при їх вирішенні), ніж на
національному рівні.

У більшості робіт фінансові аспекти економічної безпеки аналізуються в загальному
контексті з іншими (соціальними, енергетичними, технологічними), за винятком окремих з
них, де робиться спроба виокремлення блоку фінансових проблем економічної безпеки.
Необхідно зазначити, що стосовно регіонів це найбільш правильний підхід, оскільки проблеми
фінансової безпеки регіонів достатньо локалізовані і до того ж мають значні особливості
залежно від специфіки окремих регіонів України.
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До того ж нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів спричиняє ряд
пов’язаних з нею вторинних загроз: поділ на депресивні, кризові, відсталі регіони, що багато в
чому пов’язано з фінансовими оцінками їх стану. Також нерівномірність соціально-
економічного розвитку трансформується у фінансову диференціацію регіонів, яка сама по
собі стає каталізатором поглиблення загроз безпеки регіонів. Фінансова диференціація
трансформується у різні негативи у розвитку окремих сегментів фінансової системи регіонів:
банківського, фондового ринку, інвестиційного, бюджетного, податкового.

Реалізація політики фінансової безпеки в регіональному аспекті потребує її певного
законодавчого, управлінського та організаційного забезпечення у зв’язку з необхідністю
вирішення таких питань, як:

– правомірність участі регіонів у вирішенні проблем та завдань безпеки (чи можна
вирішувати ці проблеми на рівні регіону);

– визначення реальних можливостей регіонів у вирішенні проблеми забезпечення
фінансової безпеки;

– диференціація участі регіонів у забезпеченні фінансової безпеки економіки країни в
цілому і регіональної безпеки;

– поділ загроз фінансової безпеки держави і загроз безпеки регіону;
– з’ясування конкретних можливостей і здібностей регіонів протистояти своїми власними

силами загрозам регіональної безпеки;
– визначення інструментів, фінансових джерел, організаційно-фінансових структур і

конкретних осіб, що реалізують стратегію, політику і тактику у цій галузі.
Відновлення фінансового потенціалу регіонів, що вимагає оптимізації процесу

формування доходів і капіталів, відновлення зв’язку між грошовими і товарними потоками і
досягнення на цій основі нормалізації відтворювального процесу, не може бути досягнуто
застосуванням якогось одного інструмента або механізму, наприклад, податкового. Необхідний
комплекс важелів та інструментів впливу, співвідношення яких залежить від масштабності,
терміновості та гостроти негативних тенденцій, які розвиваються в регіоні.

Узагальнюючи існуючі підходи щодо визначення фінансової  та економічної безпеки на
регіональному рівні, фінансову безпеку регіону можна представити як характеристику
основних фінансових параметрів розвитку економіки регіону, при яких забезпечується
виявлення і попередження загроз для інтересів регіону у основних фінансових сферах
економіки, що визначають хід відтворювального процесу в регіоні.

Усе більша диференціація у розвитку регіонів України, нерівномірність розподілу фінансів,
реального сектора економіки, рівня життя населення вимагають вироблення нових орієнтирів
у соціально-економічній політиці. Одним зі способів аналізу економічної ситуації і знаходження
місця регіону в загальноукраїнському розвитку є оцінка фінансової безпеки регіону.

Якщо забезпечення фінансової безпеки держави асоціюється із захистом національних
інтересів, то при розгляді фінансової безпеки регіону доцільно виділяти регіональні інтереси.
До основних регіональних інтересів необхідно віднести: підвищення ефективності фінансової
системи регіону; створення і підтримання на відповідному рівні регіональних бюджетно-
фінансових й інших економічних засобів регулювання економіки; створення та постійне
вдосконалення правової основи, що забезпечує ефективне формування і функціонування
фінансової системи регіону; надання можливості регіону для використання наявних ресурсів;
створення та постійне вдосконалення правоохоронного механізму із захисту фінансової
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системи від кримінальних процесів і зазіхань; залучення іноземного капіталу на вигідних для
регіону України умовах; стабільність суспільно-політичної та національно-етнічної ситуації й
ін.
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ФІНАНСУВАННЯ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ:
СУЧАСНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ

У статті розглянуто сучасну систему фінансування вищих закладів освіти, виявлено
проблемні аспекти формування фінансових ресурсів. Проаналізовано зарубіжний досвід
формування фінансових ресурсів та запропоновано напрями реформування формування та
використання фінансових ресурсів вищих закладів освіти.

The modern forms of financial resources higher establishments of education forming are
considered in the article, problem questions found out. The analysis of foreign experience of
financial resources forming is conducted and the models of optimization of the forming and use
of financial resources of higher establishments of education are offered.

Ключові слова: реформування фінансування вищих закладів освіти, система
фінансування вищих закладів освіти, фінансові ресурси вищих закладів освіти, джерела
формування фінансових ресурсів, напрями використання фінансових ресурсів.

З розвитком ринкових відносин в Україні, виникненням і поширенням приватних
навчальних закладів, переходом на багаторівневий щабель освіти значних змін зазнали процеси
ефективного формування та використання фінансових ресурсів вищих закладів освіти,
загострилася проблема пошуку додаткових джерел фінансування їх діяльності.

Необхідність у вирішенні цих проблем зумовлює пошук нових підходів до оптимізації
джерел формування фінансових ресурсів вищих закладів освіти. І. Александров, О. Арзякова,
В. Балашов, М. Бевко, О. Дагаєв, Т. Жукова, А. Майоров та інші зарубіжні фахівці заклали
теоретичні основи дослідження процесів формування фінансових ресурсів вищих закладів
освіти. О. Амоша, Й. Бескид, П. Коваль, О. Куклін, Н. Шумар зробили значний внесок у
вирішення теоретичних і практичних проблем фінансування вищих закладів освіти в Україні.

Проте у сучасних умовах подальшого наукового обґрунтування вимагають методичні
підходи до оцінки оптимальності формування фінансових ресурсів вищих закладів освіти.

Мета статті – виявлення проблемних аспектів сучасної системи фінансування вищих
закладів освіти та пошук перспективних джерел формування та напрямів використання їх
фінансових ресурсів.

Фінансування вищої освіти в Україні може здійснюватись у двох напрямах: з державних і
приватних джерел. Споживач, що платить, ставиться до товару, тобто освітніх послуг,
серйозніше, ніж той, що отримує його безкоштовно. А самостійність у прийнятті рішень
щодо використання фінансових ресурсів розширює можливості закладу освіти у забезпеченні

© Панасюк Л. В., 2011



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1(52) 2011 129

належної якості освітніх послуг відповідно до потреб ринку. Результативність набуття вищої
освіти персональна (підвищення соціального статусу, розвиток здатності до перенавчання),
тому особа і її родина повинні сплачувати частину вартості вищої освіти. Аналіз наукових
досліджень переконує [4; 5; 7], що раціональна участь студентів у оплаті свого навчання
сприяє підвищенню якості та ефективності системи вищої освіти країни.

Впродовж тривалого часу серед українських фахівців точаться суперечки щодо доцільності
державного фінансування вищих закладів освіти. Так, Т. Боголіб наголошує на доцільності
реформування системи фінансування вищої освіти з позицій диференційованого підходу до
потреб кожного закладу освіти та залежності державного фінансування від державного
замовлення [2, с. 76]. О. Люта та Н. Пігуль наголошують на зростанні актуальності комерційних
джерел формування фінансових ресурсів [5, с. 90]. Багато фахівців вважають, що необхідно
збільшувати кількість бюджетних місць і скорочувати питому вагу студентів, що навчаються
за контрактом. На нашу думку, така позиція є не зовсім виправданою.

По-перше, наводячи аргументи на користь бюджетного фінансування вищих закладів
освіти, фахівці беруть за приклад високорозвинені країни, такі як: Данія, Німеччина, Швеція,
де рівень розподілу валового внутрішнього продукту на користь держави досить високий і
обсяги його виробництва на одну особу є незрівнянними з Україною. Водночас в умовах
фінансової нестабільності такі країни, як Латвія, Литва Угорщина, скоротили свої витрати на
утримання університетів. Досвід Словенії свідчить, що кількість студентів на денному відділенні
у вищих закладах освіти у цілому по країні зросла останніми роками на 10 % (навчання там
безкоштовне), а на заочному – на 100 % (де навчання платне) [1, с. 53]. При цьому фінансові
ресурси вищих закладів освіти формуються з недержавних джерел [1, с. 56].

По-друге, якщо дотримуватися принципу збільшення державних витрат на утримання
вищих закладів освіти, то бюджетне фінансування буде виступати трансфертом, оскільки лише
незначна кількість випускників, які отримали вищу освіту державним коштом, буде працювати
у бюджетній сфері, більшість же випускників працюватиме у підприємницькому секторі, або
взагалі може виїхати за кордон. Як контраргумент проти скорочення державних витрат на
утримання вищих закладів освіти, фахівці визначають основною проблемою на сьогодні втрату
вищими закладами освіти зв’язків з реальним замовником свого продукту – ринком праці. Це
призводить до того, що сфера освіти, перетворившись на бізнес, зорієнтована лише на
отримання прибутку, а освіта для споживача стає лише освітою заради наявності диплому.

Також існує думка, що вища освіта є правом кожного громадянина, тому повинна
фінансуватися за рахунок бюджету, тобто коштів платників податків. Однак більшість наукових
та практичних дискусій сьогодні присвячені необхідності зниження податкового навантаження
як на юридичних, так і на фізичних осіб. А зниження податкового навантаження
супроводжуватиметься зменшенням доходів бюджету, що, в свою чергу, вимагатиме
зменшення видатків, у тому числі і на освіту. Таким чином, виникає потреба у пошуку
напрямів оптимізації фінансування вищих закладів освіти за рахунок різних джерел.

Основним джерелом функціонування вищих державних закладів освіти на сьогодні є
бюджетне фінансування на основі кошторисів витрат. Обсяги такого фінансування визначаються
згідно з кількісними параметрами діяльності закладу освіти та нормативних видатків на певний
показник. Але невикористані згідно з кошторисом на кінець року кошти вилучаються і
наступного року заклад ними скористатись не може. Це є суттєвим недоліком кошторисного
фінансування.
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Проаналізувавши вітчизняний досвід небюджетних джерел формування фінансових
ресурсів [6; 9], нами виділено основні з них, а саме:

– навчання іноземних і вітчизняних студентів за кошти фізичних або юридичних осіб;
– довузівська підготовка;
– надання другої вищої освіти;
– консультації для різних категорій населення та фірм;
– курси з вивчення іноземних мов та комп’ютерної підготовки, бухгалтерські курси тощо.
Перелік небюджетних джерел фінансування є досить обмеженим і пов’язаний більшою

мірою з основною діяльністю вищих навчальних закладів – наданням освітніх послуг. Існує
багато інших шляхів залучення додаткових фінансових ресурсів, як, наприклад, виконання
дослідницьких робіт на замовлення комерційних організацій або ведення власної виробничої
діяльності, до якої залучаються студенти-практиканти. Це підтверджується досвідом зарубіжних
країн [7]. Узагальнюючи здобутки зарубіжного досвіду формування фінансових ресурсів
вищих закладів освіти, вважаємо за доцільне розділити їх на дві групи:

1) джерела, пов’язані з організаційним забезпеченням навчального процесу;
2) джерела, пов’язані з діяльністю навчального закладу, що не має відношення до надання

освітніх послуг.
Тому вважаємо, що в Україні більш ефективною могла б бути дещо інша система здобуття

вищої освіти у державних закладах освіти. Оскільки освітні послуги є специфічним товаром,
то природним є те, що його повинні оплачувати споживачі. Однак тут виникає проблема
обмеження доступу до освіти талановитої молоді з сімей, які не мають можливості оплачувати
освіту. Тому пропонуємо запровадити обов’язкову оплату за перший семестр навчання для
всіх без винятку студентів першого курсу, але встановити її на рівні трьох прожиткових
мінімумів громадян на працездатну особу, що є доступним практично для кожної родини.
Така плата за навчання, по-перше, дозволяє сформувати фонд фінансових ресурсів вищим
навчальним закладам; по-друге, виступає стимулом для отримання гранту на безкоштовну
освіту, оскільки не отримавши права на безкоштовну освіту, студент повинний буде сплачувати
повну вартість навчання.

Поряд з поширенням платної освіти необхідно реалізовувати положення модульної
системи, що буде проявлятися не лише у накопиченні балів протягом семестру, а також у
системі накопичення іспитів і заліків. Це дасть можливість переривати та поновлювати навчання
у будь-який час у зв’язку з непередбаченими обставинами, наприклад, при погіршенні
фінансового стану родини.

Конкурсний розподіл бюджетних коштів між студентами в межах вищого закладу освіти є
лише одним із напрямів оптимізації використання фінансових ресурсів, що надходять від
держави. Розподіл бюджетних фінансових ресурсів між вищими закладами освіти також
повинний відбуватися на конкурсних засадах. Важливою проблемою на сьогодні є те, що
освіта практично втратила зв’язок із ринком праці та мало цікавиться реальними потребами
роботодавців. Тому основами при конкурсному відборі на отримання бюджетних коштів
вищими закладами освіти повинні бути:

– моніторинг поточних потреб у фахівцях відповідного профілю та прогноз потреби у
фахівцях на найближчі роки, виходячи з системи запитів до роботодавців і динаміки розвитку
вітчизняного ринку праці;
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– моніторинг працевлаштування випускників, що навчалися за державним замовленням
у бюджетній сфері, оскільки, якщо випускники йдуть працювати у комерційний сектор, то
сенс державного замовлення зникає, оскільки держава фактично фінансує підготовку кадрів
для комерційного сектора;

– запровадження системи звітності роботодавців про те, яким молодим спеціалістам надано
роботу та де вони здобули вищу освіту. За результатами таких звітів повинно прийматися
рішення про те, який вищий заклад освіти та в якому обсязі отримає бюджетне фінансування.

На нашу думку, при цьому переважне право на отримання бюджетного фінансування
повинні отримувати вищі навчальні заклади, випускники яких працевлаштовуються у
бюджетній сфері, а також у тих сферах, які потребують фахівців, однак мають невисокий
рівень оплати праці.

Оскільки підготовку фахівців для одного виду економічної діяльності здійснюють кілька
закладів освіти, доцільно проводити між ними конкурс на підготовку фахівців за державним
замовленням. Основним критерієм такого відбору повинна бути кількість працевлаштованих
випускників у межах України та відгуки роботодавців про якість їх підготовки та роботи
протягом кількох років після закінчення вищого закладу освіти.

Стагнація та небажання вищих закладів освіти змінювати звичні правила та устої завжди
спричинялися традиційними способами прямого фінансування вищих закладів освіти.
Розвинені країни у боротьбі з таким явищем застосовують комбіноване державне
фінансування, при якому частина коштів видається регулярно з урахуванням кількості студентів
і специфіки фаху, а решта – конкурсним способом під конкретні наукові або інноваційні
програми з обов’язковою перевіркою їх виконання. Кілька розвинених країн Європи
випробували такий метод фінансування вищих закладів освіти і мають непогані результати [4;
5].

До фінансування освіти порібно також активно залучати інвесторів. На сьогодні існують
різні доступні джерела залучення додаткових коштів у сферу освіти. Так, найбільш простий
метод надходження коштів знайшла Франція, де діє закон про сплату приватними
роботодавцями 0,5 % фонду заробітної плати на учнівство та перепідготовку персоналу. Фірма
може сама сплачувати ці кошти закладам освіти, які вона обрала, не виділяючи їх у загальний
фонд держави, який не забезпечує їй бажаного результату. Проте аналіз дії цього закону
свідчить про те, що він не є ідеальним: практично ніколи фірми не спрямовували свої кошти
на підготовку студентів перших курсів університетів. Найчастіше вони непропорційно
витрачаються на спеціалізовані курси, підвищення кваліфікації персоналу самих фірм-платників
тощо. Частина професорсько-викладацького складу вищих закладів освіти відгукнулася на
закон „плюс 0,5 %” тим, що створила новий ринок „вузьких курсів” у межах вирішення проблем
однієї конкретної фірми-платника [4].

Важливою та вагомою характеристикою вищого закладу освіти є результативність його
дослідницької та інноваційної діяльності. Згодом така діяльність повинна стати не просто
формальністю, а вагомим джерелом поповнення бюджету вищих закладів освіти завдяки
виконанню дослідницьких робіт на комерційній основі. Для втілення цієї ідеї в життя
необхідними є два важливі кроки з боку держави: по-перше, врегулювання на законодавчому
рівні шляхів оприлюднення науковцем результатів досліджень (як своїх наукових здобутків),
якщо роботи фінансувала комерційна організація; по-друге, зацікавленість комерційних
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підприємств у здійсненні таких досліджень спільно з вищими закладами освіти (наприклад, за
допомогою фіскальних методів).

На сьогодні більшість вищих навчальних закладів мають проблеми з проходженням
студентами виробничої практики та практики з фаху. Тому пропонуємо на законодавчому
рівні дозволити вищим закладам освіти створювати малі підприємства за профілем діяльності
вищого навчального закладу. На таких підприємствах можуть працювати студенти старших
курсів закладу освіти, що і зараховуватиметься їм за проходження практики. Так, заклад освіти,
профілем якого є підготовка фахівців у галузі харчових технологій, отримав би змогу відкрити
мініпекарню або власне студентське кафе тощо. Що ж до закладів освіти економічного профілю,
вони могли б створити підприємство, яке спеціалізується на веденні бухгалтерського обліку,
складанні та здачі фінансової звітності або наданні інформаційно-консультаційних послуг.

Якщо підвести підсумок, параметри моделі оптимізації формування фінансових ресурсів
вищих закладів освіти можна представити для державного закладу у такому вигляді:

R   max;
B   0; (1)
K = 100 %
де R – рівень доходів випускників. Цей показник повинний наближатися до максимального

значення у даній сфері діяльності;
B – рівень безробіття серед осіб з вищою освітою. Цей показник повинний бути

мінімальним, тобто наближатися до нульового значення;
K – кількість працевлаштованих випускників, які отримали освіту за рахунок бюджетних

коштів. Цей показник повинний становити 100 %, в іншому випадку – фінансування фахівців,
які нікому не потрібні, не має сенсу.

Крім формування фінансових ресурсів вищих закладів освіти, важливою проблемою можна
вважати їх оптимальне використання. Якщо говорити про державні вищі заклади освіти, то
основною проблемою є розробка фінансових норм для кошторисів видатків. Така норма, за
своєю сутністю, повинна бути науково обґрунтованою та затвердженою на рівні Міністерства
освіти. Проте в умовах ринку важко врахувати динаміку інфляційних процесів, зміну
економічної кон’юнктури, що робить такі норми абсолютно негнучкими стосовно економічної
дійсності. Тому водночас з переходом від кошторисного фінансування до бюджетування
доцільно було б надати більшу свободу вищим закладам освіти у визначенні фінансових
норм на організацію навчального процесу, зокрема визначення кількості бюджетних місць, у
випадку проходження конкурсу на отримання бюджетного фінансування.

Таким чином, основними напрямами покращання фінансування вищих закладів освіти в
Україні можна вважати: формування і розвиток багатоканальної системи фінансового
забезпечення вищої освіти та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів
вищих закладів освіти. Необхідно зазначити, що втілити у життя ці положення можна в умовах
бюджетування. Система бюджетування дозволятиме вчасно виявляти резерви формування
фінансових ресурсів і допомагатиме здійснювати контроль за їх ефективним використанням.
Крім того, перевагою бюджетування є те, що всі отримані ресурси консолідуються в одному
бюджеті і є можливість витратити невикористані кошти у наступному періоді.

Дотримання перерахованих умов формування та використання фінансових ресурсів
вищого закладу освіти можна вважати оптимальним, а обґрунтовані пропозиції є одним із
можливих напрямів реформування фінансування вищих закладів освіти.
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Визначено необхідність проведення інституційних реформ у фінансовому секторі
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У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки важливим питанням залишається, чи
потрібно Україні продовжувати інституційні реформи або зробити акцент на стимулюванні
економічного зростання і розвитку. Більшість вважає, що за поганих інституцій будь-які спроби
стимулювання зростання приречені на провал – державні кошти будуть витрачені даремно і
розграбовані, а за сприятливого інвестиційного клімату фінансовий ринок сам розв’яже
завдання розвитку. На перший погляд, цей підхід є переконливим, але не обґрунтованим.
Причинний зв’язок між інституціями і економічним зростанням має двосторонній характер.
Це доведено і теоретично, і емпірично [1; 13].

Принцип „спочатку інституції – потім зростання” не було реалізовано у жодній країні
світу. А спроби створити механізм зростання і за допомогою нього покращити інституції в
деяких, нехай не багатьох, вдало закінчився. В Україні реформи фінансового сектора зайшли
у глухий кут. Адміністративна реформа, реформа пенсійного забезпечення, системи освіти
тощо – всі вони викликають глибоке розчарування. Однак успіх може бути досягнутий у
іншому напрямі – шляхом створення системи стратегічного або індикативного планування.
Така думка висувається сьогодні і деякими російськими дослідниками, зокрема, відомим
інституціоналістом В. Полтеровичем [6].

Головне завдання – широкомасштабний розвиток підсекторів сектора фінансових
корпорацій на основі імпорту і адаптації західних технологій, а також – за появи відповідних
умов – удосконалення інституцій фінансового сектора. Ні ринок, ні саморегулівні організації,
що діють у сфері фінансового сектору, не зможуть ефективно вирішити це завдання, оскільки
вони вимагають певної координації. Розв’язання цієї проблеми пов’язане з глобальним
інституційним середовищем, яке включає величезний шар традицій, норм поведінки, звичок,
культурних стереотипів, що накопичилися за панування європейського і американського
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капіталу над світовим ринком капіталу. Це середовище сьогодні нав’язує правила гри
функціонування фінансового сектору української економіки.

Останнім часом активізувався науковий пошук у сфері інституційних аспектів
функціонування фінансового сектору в Україні, зокрема, у роботах А. Амоші, С. Архієреєва,
А. Даниленка, Я. Зінченка, В. Зимовця, А. Гриценка, В. Корнєєва, О. Носової, А. Ткача та ін.
Проте проблема інституціоналізації цього сектора економіки в умовах триваючих ринкових
перетворень економіки України та інтеграції останньої у світове господарство ще не набула
належного відображення в економічній літературі.

Зазначимо також, що розвиток інституційної складової фінансового сектору економіки
будь-якої країни світу не можна розглядати без урахування сучасних тенденцій, насамперед
глобалізаційних процесів, адже вони визначають сьогодні чинники, що включають: закінчення
епохи модерну, індустріалізму, кейнсіанських і неокейнсіанських моделей суспільств
споживання, добробуту; формування системи державного регулювання фінансового сектора;
імпорт інституцій (відтворення в українській економіці інституційних зразків, які добре
зарекомендували себе в інших країнах); взаємодію інститутів фінансового сектору, що
породжує ефект їх взаємозаміщення. При цьому глобалізація є об’єктивним процесом і
висувати аргументи проти нього недоцільно.

Метою дослідження є визначення необхідності інституційних реформ у фінансовому секторі
економіки України, а також механізму їх реалізації в умовах глобалізації.

У сучасних глобалізаційних умовах зберігається якісний розрив у рівні економічного
розвитку між більшістю країн світу і групою розвинених країн. При цьому стійке збереження
цієї ситуації зумовлене чинниками інституційного характеру. У цьому контексті заслуговують
на увагу дослідження С. Левіна, який вважає, що „зростаюча відкритість національних економік,
поглиблення світогосподарських зв’язків самі по собі розширюють простір інституційної
метаконструкції, можливості взаємовпливу різноманітних інституційних систем. З позиції
„наївної” теорії інституційних змін це повинно сприяти конвергенції інституційного
середовища в різних країнах на основі відбору найбільш ефективних інститутів. Оскільки
цього не відбувається, це свідчить про наявність впливових акторів, які отримують завдяки
існуючим інституційним структурам розподільчі вигоди” [4, с. 6]. Д. Норт пише: „Якщо бідні
країни є бідними тому, що вони є жертвами інституційної структури, яка заважає зростанню,
то питання полягає в тому, нав’язане це інституційне середовище ззовні або детерміноване
внутрішніми чинниками, або є наслідком поєднання і того, і іншого?” [5, с. 171]. При цьому
„проблема входження українського народу в систему „нового світового порядку” вже не є
актуальною, тому що ми через свою „нестандартність” і „примітивність” не склали іспит
навіть на роль рабів у „новому світовому порядку”, що його нав’язує народам світу фінансовий
інтернаціонал. Тепер усім зрозуміло, що комунізм не був єдиною перешкодою на шляху
зближення з Заходом. Православ’я, колективізм, відмінні від західного, трудова етика,
історичний досвід, менталітет, відмінність поглядів еліти і народних мас – усе це збентежило
навіть стовідсоткових прихильників заходу, які побачили труднощі побудови раціонального
капіталізму в „нераціональному” суспільстві, вільного ринку в атмосфері вакууму влади і
осередок працьовитості в умовах відсутності конкурентної етики [2, с. 12].

У процесі формування ефективного інституційного середовища фінансового сектору
української економіки необхідно враховувати також і альтернативність можливих шляхів
подальшого його розвитку. На думку П. Друкера, все, на що може розраховувати суспільство,
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яке взялося за розв’язання проблеми – це зняття обмежень, які заважають цьому. Справді
суттєвих результатів можна досягнути не розв’язавши проблеми, а використавши
можливості [9, с. 39]. Велику роль у цьому повинно відіграти формування в Україні
інституційного ринку. Термін „інституційний ринок” був введений С. Пейовичем у 1994 р. і
знайшов обмежене використання в науковій літературі. „Ринок інституцій – це процес, який
дозволяє індивідам обирати правила гри у їх співтоваристві. Через свої добровільні взаємодії
індивіди оцінюють вже існуючі правила, визначають і перевіряють прийнятність нових.
Важливою функцією цього конкурентного ринку виступає заохочення інституційних інновацій
і форм адаптивної поведінки” [14, с. 117]. Автор заохочує його створення в країнах, що
розвиваються, щоб добровільні взаємодії людей вводили нові правила господарювання, а не
„жорстка рука держави”, що діє під впливом групи спеціальних інтересів. Проти створення
такого ринку заперечує професор В. Тамбовцев, який вважає, що цей ринок не потребує
штучного створення, він існує у будь-якому суспільстві як локус неявних інституційних
угод [11, с. 30; 10, с. 28].

Сьогодні спрямованість інституційних реформ в Україні визначається європейським
вектором розвитку. У Концептуальних засадах стратегії економічного та соціального розвитку
України на 2002–2011 роки „Європейський вибір” передбачено формування інституційного
середовища, яке б стимулювало, з одного боку, підприємницьку активність, економічне
зростання на основі структурно-інноваційних перетворень, утвердження сучасної соціальної
інфраструктури, механізмів соціально-ринкової економіки, а з іншого – подолання
нагромадження суперечностей між економікою і суспільством [12, с. 21]. Йдеться про
проголошення Україною стратегічної мети – поступової інтеграції до Європейського Союзу,
а в перспективі – набуття країною статусу його повноправного члена. На державу та органи-
регулятори у сфері фінансового сектора покладаються достатньо і складні, і відповідальні
завдання – пристосування правил ЄС до національно-історичних і соціально-економічних
особливостей вітчизняної економіки.

В інституційному аспекті це означає достатньо тривалий період серйозної, кропіткої
практичної роботи з приведення у відповідність інституційних рамок фінансового сектора
європейським нормам. На державу та органи-регулятори у сфері фінансового сектора
покладаються достатньо і складні, і відповідальні завдання – пристосування правил ЄС до
національно-історичних та соціально-економічних особливостей вітчизняної економіки.
Результативність такого інституційного реформування буде зумовлена ступенем
конгруентності існуючого та пануючого в країні неформального до ринкового інституційного
середовища фінансового сектору з новими імпортованими інституціями.

Зі свого боку можемо зазначити, що Україна повинна ініціювати комплексну програму
розвитку фінансового сектора на основі ретельно відібраних пріоритетів і широкого
розповсюдження сучасних технологій, створити колективну зацікавленість країн СНД з метою
організації і розвитку власних потужних фінансових інститутів і їх угруповань, спроможних
брати участь у глобалізації економіки як суб’єктів, а не об’єктів цього процесу. Інтеграція
України з країнами СНД – необхідна умова виходу з кризи і інтеграції цих країн на рівних у
світову, насамперед західну економіку. Тому вважається надуманою дилема: або
Європейський Союз, або СНД, ядром якого є Росія. Найкоротший шлях країн СНД до тісного
співробітництва з ЄС лежить через країни Співдружності. Це сьогодні визнають і деякі російські
вчені [3]. Європейський Союз – це об’єднання бідних на ресурси країн, тому він має від’ємне
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сальдо з усіма провідними міждержавними об’єднаннями (НАФТА, АСЕАН, СНД). Для
підвищення конкурентоспроможності ЄС об’єктивно необхідно об’єднати його фінансовий і
технологічний потенціал з природними ресурсами і науковим потенціалом і Росії, і України.
Російська Федерація, не вступаючи до ЄС, стала „Великою Норвегією”, тобто його особливим,
привілейованим партнером. Україна може скористатись перевагами Росії у зв’язках з Європою,
що і прискорить у підсумку інтеграцію фінансового сектора економіки України у світовий
економічний простір.

Для розробки і моніторингу стратегічних планів розвитку фінансового сектора необхідні
спеціальні інститути. Очолювати процес могло б Агентство зі стратегічного планування
України, яке б безпосередньо підпорядковувалося голові уряду і займалося стратегією розвитку
секторів економіки України.

Найважливішими завданнями стратегічного планування розвитку фінансового сектору є:
1) розв’язання проблем міжсекторної координації, насамперед ефективний взаємозв’язок

фінансового і реального секторів;
2) координація позиції нових фінансових технологій, адже, як показує досвід країн

„економічного дива”, стадії інноваційного розвитку повинна передувати достатньо тривала
імітація технологій [7; 8];

3) координація діяльності інститутів розвитку: національних проектів розвитку фінансового
сектору, Українського агентства з інновацій та інвестицій тощо;

4) політика у сфері фінансової освіти, особливо у частині прямого зв’язку академічної
науки з практикою;

5) посилення громадянського суспільства: залучення суспільних організацій у процес
формування стратегії розвитку фінансового сектора;

6) удосконалення інституцій: завоювання довіри у відкритому процесі формування
стратегії; збільшення відповідальності держави (особливо щодо відшкодування збитків
інвесторам у випадках, коли законодавство дозволяє проводити фінансові оборудки);
обмеження корупції; посилення конкуренції і економічної свободи;

7) узгодження макроекономічної політики розвитку фінансового сектора із завданнями
прискорення економічного зростання і розвитку.

В Україні успіх стратегічного планування не є абсолютно гарантованим, адже деякі країни
на цьому шляху зазнали поразки. Однак альтернатива створенню його ефективної системи у
розвитку фінансового сектора лише одна – назавжди залишатися країною, що розвивається.

Отже, перед фінансовим сектором і його регуляторами „стоїть” величезна робота із
трансплантації імітаційних норм і фінансових інститутів-мутантів у нормальні ринкові інститути.
Зрозуміло, що інтереси України можуть принципово відрізнятися від інтересів західних країн,
а при виробленні фінансової стратегії нам потрібно керуватись насамперед власними
інтересами.

Основними напрямами реформування інституційного середовища фінансового сектора
повинні стати: розвиток нормативно-правової бази; удосконалення системи корпоративного
управління; підвищення вимог до розкриття інформації; розвиток інституцій фінансового
сектора з урахуванням традицій, звичаїв ділового обороту і культури українського суспільства;
розробка і впровадження механізмів, які забезпечують більш тісний взаємозв’язок бізнесу і
влади; розвиток фінансової грамотності населення тощо.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У

СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Висвітлено екологічні проблеми України та її регіонів. У результаті аналізу стану

фінансування природоохоронної сфери України виявлено негативні тенденції до зменшення
частки видатків бюджету на зазначені цілі. Розкрито низьку економічну та екологічну
ефективність функціонування вітчизняної системи фінансового забезпечення
природоохоронної діяльності.

The eccence of the ecological problems of Ukraine and its regions are reflected. The analysis
of the state financing for nature protection sphere of Ukraine, found out negative tendencies to
practicle diminishing budget orarges for the noted aims. Low economic and ecological efficiency
of functioning of the domestic system and unefficient financial providing for nature protection
activity is exposed.

Ключові слова: еколого-економічна політика, екологічні збори і платежі, екологічні
фонди, сталий розвиток.

Визначальною особливістю еколого-економічного підходу забезпечення соціально-
економічного поступу держави на принципах сталого розвитку є те, що будь-які економічні
рішення повинні давати позитивний екологічний ефект або бути екологічно нейтральними,
тобто забезпечувати подвійний виграш – економічний та екологічний. З урахуванням цього
особливого практичного значення набуває вивчення проблем ефективного застосування
спеціальних еколого-економічних механізмів, безпосередньо спрямованих на досягнення цілей
сталого розвитку, задекларованих на Конференції ООН з навколишнього середовища та
розвитку у Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 1992 р.) та саміті зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі
(2002 р.)

Мета статті – дослідження стану реалізації концепції і стратегії сталого розвитку, аналіз
вирішення завдань державної екологічної політики, сучасного природно-техногенного
навантаження, проблем питання фінансування природоохоронної сфери, а також визначення
тенденцій адміністрування фінансових ресурсів від зборів за спеціальне використання
природних ресурсів і тенденцій еколого-економічних фінансових компенсацій та пропонування
шляхів подолання негативних тенденцій у природокористуванні.

© Цимбалюк С. Я., Цимбалюк А. В., 2011
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Офіційне приєднання України до рамкового документа ООН „Порядок денний на ХХІ
століття” та підписання Україною ряду міжнародних договорів зобов’язують державу рухатись
у напрямі до сталого розвитку.

Реалізація принципів сталого розвитку в національних умовах безпосередньо залежить від
державної екологічної політики. Економічний механізм екологічної політики сталого розвитку
розглядається як сукупність способів і методів управління природокористуванням, поданих у
вигляді правових норм. За їх допомогою досягається мета охорони, відтворення і відновлення
об’єктів та елементів довкілля, а також встановлюються відповідальні організаційні структури
і конкретні форми господарювання. Понад 100 країн світу розробили свою стратегію сталого
розвитку.

У нашій державі аналогічного стратегічного документу немає. Крім того, на сьогодні в
Україні практично відсутні як організаційні, так і правові механізми реалізації основних
принципів сталого розвитку. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2003 року № 634 Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих
на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003–2015 роки, основними завданнями якої є
ліквідація бідності, впровадження моделей сталого виробництва і споживання, охорона і
раціональне використання природних ресурсів, має формальний характер. За останні 15 років
парламентські комітети України чотири рази безрезультатно розглядали офіційно подані
концепції і стратегії сталого розвитку країни для надання їм статусу нормативно-правового
акта. Ні комісія з питань майбутнього, яку очолив академік НАН України І. Юхновський, ні
Національна рада з питань науки, інновацій і сталого розвитку (Указ Президента України від
21.08.2009 р. № 664), ні робоча група, ні Національна рада зі сталого розвитку (Постанова
Кабінету Міністрів України № 997 від 19.09.2009 р.) не провели жодного засідання із
запровадження і розвитку. Винятком стала парламентська робоча група, яка опрацювала
проект Закону України „Основні засади сталого розвитку України на 2010–2020 рр.” і повиннbq
його подати на розгляд Верховної Ради України.

Успішне вирішення завдань державної екологічної політики безпосередньо залежить від
ефективності мобілізації фінансових ресурсів на природоохоронні цілі, від дієвості існуючих
форм і методів організації фінансів природокористування.

В Україні поглиблюються не тільки кризові явища в економіці. Особливої гостроти
набувають питання зростання міжнародного статусу зони екологічного лиха. Надмірне
природно-техногенне навантаження, яке наближається до межі екологічної ємності території,
і за показником індексу самоочищення (для Придніпровського району – 0,31,
Причорноморського – 0,32, АР Крим – 0,38, Донецького – 0,39 [4]) свідчить про досить низький
рівень асиміляції техногенних викидів і відходів, зменшує здатність протистояння техногенному
забрудненню ландшафтів економічних районів України.

В Україні найвищий в Європі рівень розораності земель, споживання водних ресурсів,
вирубування лісів. Близько 15 % території України з населенням понад 10 млн. чол. перебуває
у стані екологічної кризи. Щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
останнім часом становить понад 130 кг на кожного мешканця, що в кілька разів перевищує
зазначений показник у розвинених країнах світу. Водні об’єкти забруднені сполуками важких
металів, азоту, нафтопродуктами, сульфатами і фенолами. Витрати води на одиницю
випущеної продукції в Україні перевищують аналогічні показники Франції у 2,5 раза,
Німеччини та Великобританії – у 4,3 раза [5].
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Загальний обсяг накопичених в Україні відходів, за експертними оцінками, сягає понад
30 млрд. т. Лише непридатних і заборонених до використання пестицидів, що потребують
знищення, нараховуються близько 20 тис. т.

За період 2006–2007 рр. Україна втратила 24 позиції, посівши 75-е місце серед 149 країн за
індексом екологічних досягнень. Такі стрімкі темпи зміни позицій свідчать про тенденцію до
погіршення нинішнього стану екологічної складової національної економіки та посилення
небезпеки деградації навколишнього природного середовища і стану природно-ресурсної
бази.

Більшість міжнародних організацій природоохоронного спрямування та підсумкової
резолюції екологічних форумів планетарного масштабу вказують на необхідність переходу
національних економік на модель сталого розвитку, що базується на ресурсоощадливому
природокористуванні та екологічно орієнтованій структурі господарського комплексу.

Із затвердженням Урядом України Концепції національної екологічної політики України
на період до 2020 року та з початком розробки відповідних стратегій і планів дій активізувалися
питання фінансування природоохоронної сфери.

Фінансове забезпечення і фінансове регулювання, будучи основними структурними
компонентами фінансового механізму, водночас виступають головними методами
фінансового впливу на різноманітні аспекти функціонування суспільства, зокрема на
соціально-економічний розвиток країни [6]. Фактично фінансове забезпечення є сукупністю
заходів, спрямованих на створення фінансової бази для досягнення окремих цілей. По суті,
фінансове забезпечення – це певна система джерел і форм фінансування розвитку економічної
і соціальної сфер суспільства.

Надзвичайно важливим у фінансовому розумінні є те, що практично всі країни світу,
незважаючи на різний рівень їх розвитку та національні особливості, зійшлися на необхідності
запроваджувати в галузі природокористування фінансово-економічні важелі, оскільки вони
здатні перетворити навколишнє природне середовище з товару, що раніше не мав первинної
вартості, на товар з власною цінністю і ціною. Фінансові важелі підтримують на рівні
встановлених екологічних вимог суспільну діяльність за мінімальних витрат як для окремих
суб’єктів господарювання, так і для суспільства в цілому; стимулюють технологічні зміни.
Екологічні збори або неподаткові платежі накладаються на антропогенне навантаження
(платежі за спеціальне користування природними ресурсами, забруднення довкілля,
захоронення відходів). Завдяки названим важелям доходи від запровадження фінансових
інструментів екологічної політики повинні спрямовуватися на виправлення перекосів у
економіці.

Базовими елементами системи економічного регулювання природокористування і
природоохоронної діяльності є збори/платежі за спеціальне використання природних ресурсів
(мінеральних, водних, земельних, лісових, біологічних) збори за забруднення навколишнього
природного середовища, податкові важелі, штрафні санкції за порушення екологічного
законодавства. З одного боку, вони є інструментами мотивації природокористувачів до
екологоконструктивної діяльності, з іншого – джерелами надходження коштів для забезпечення
природоохоронної діяльності. Важливими функціональними складовими економічного
регулювання природоохоронної діяльності залишаються системи державного бюджетного та
позабюджетного фінансування природоохоронних заходів.
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Зазначені вище основні інструменти фінансово-економічних важелів базуються на двох
принципах:

1. Платність природних ресурсів.
2. Компенсація шкоди, що заподіяна довкіллю та людині.
Починаючи з 2006 року, ряд заходів з удосконалення порядку адміністрування еколого-

економічних зборів, зокрема індексація нормативів плати за забруднення середовища, сприяла
суттєвому збільшенню грошових надходжень до фондів охорони навколишнього природного
середовища всіх бюджетних рівнів.

За період 2005–2007 років надходження до фондів охорони навколишнього природного
середовища всіх рівнів збільшилися з 414,9 до 1088,1 млн грн, тобто зросли у 2,06 раза, у тому
числі до Державного фонду з 124,5 до 707,2 млн грн, або зросли майже у 5,6 раза.

При цьому спостерігається тенденція щорічного зростання як обсягів платежів за
використання природних ресурсів, так і рентних платежів за нафту і газ, що приводить до
збільшення надходжень на всі рівні бюджету. Так, у Зведеному бюджеті 2007 року обсяги
акумульованих фінансових ресурсів від зборів за спеціальне використання природних ресурсів
становили 5948,16 млн грн, що на 1,2 млн грн більше від показників попереднього року.

Аналіз фінансування видатків бюджетів усіх рівнів на природоохоронні заходи в Україні
показав недофінансування у 2007 році на 312,5 млн грн, що на 12 % нижче від запланованого
рівня. За даними Держказначейства, загальні видатки за розділом „Охорона навколишнього
природного середовища” становили мізерну суму – 0,98 % видатків Зведеного бюджету
України за 2007 рік [2].

За період 2003–2007 рр. щорічні природоохоронні витрати у видатках Державного бюджету
демонструють тенденцію до зменшення – з 1,29 % до 1,03 %, не перевищуючи в середньому
1 %, що, по суті, є стагнацією видатків на природоохоронні цілі попри зростання їхніх обсягів.

Отож, реалізація положень постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження
Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного
середовища і стягнення цього збору” від 01.03.1999 р. № 303 та „Про зміни до Порядку
встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і
стягнення цього збору” від 03.12.2008 № 1050 фактично сприяла тенденції щорічного
збільшення бюджетних надходжень від обсягів платежів за використання природних ресурсів
і зборів за забруднення навколишнього природного середовища. Здоровий глузд та
елементарна логіка вимагають, якщо йдеться про сталий розвиток, щоб значна частина коштів,
одержаних за експлуатацію ресурсів, які можна відновити, йшла саме на ці процеси. При
споживанні невідновлювальних ресурсів насамперед необхідно стимулювати розробки
альтернативних варіантів. Згідно з чинним законодавством України кошти, стягнуті за
погіршення природних ресурсів, у першу чергу, потрібно спрямовувати на компенсацію
заподіяної шкоди. Разом з тим тільки цільове джерело фінансування – Державний фонд охорони
навколишнього природного середовища (Державний ФОНПС) з 2006 р. істотно зросло
(концентрація коштів згідно з Законом України „Про державний бюджет України на 2006 рік”
– 65 % усіх таких надходжень), у нього відразу з’явилося замість одного (Мінприроди України)
6 розпорядників, які прямо не пов’язані з вирішенням суто екологічної проблематики.

Тому, розглядаючи ефективність функціонування системи економічного регулювання
природоохоронної діяльності через аналіз її фінансової складової, важливо чітко розрізняти,
за яким критерієм – власне економічної чи екологічної доцільності – проводиться оцінювання
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природоохоронної діяльності. Якщо здійснюється оцінка ефективності існуючого
економічного механізму природокористування лише за критерієм наповнення Державного
бюджету (критерієм дохідності або економічної доцільності), то тут виділяють його безумовну
результативність як задоволення фінансових потреб. Що ж до вирішення екологічних потреб,
то існуючий економічний механізм їх не забезпечує, оскільки рівень екологічних платежів не
відповідає рівню фактично завданих екологічних збитків і обсягів необхідних витрат для
покращання екологічної ситуації.

Розпорошення Державного ФОНПС, який є цільовим за призначенням, на фінансування
заходів, пов’язаних із захистом від підтоплення сіл і сільськогосподарських угідь, з
протипаводковим захистом, ліквідацією гірничохімічних підприємств, утилізацією твердого
ракетного палива, а також щодо підтримання безпеки у зонах відчуження й виселення чи
щодо запобігання поширенню збудників інфекційних хвороб, з року в рік зводить нанівець
вирішення екологічних проблем, хоча вони постійно поглиблюються.

Отже, незважаючи на зростання надходжень до екологічних фондів усіх рівнів, екологічний
стан довкілля в Україні майже не покращується, продовжується екологічно незбалансоване
використання природних ресурсів. Єдиний шлях подолання негативних тенденцій в економічній,
екологічній та соціальній сферах – перехід держави на шлях сталого розвитку, який потребує
радикальних економічних реформ і відповідної державної політики.

Управління природоохоронними витратами повинно здійснюватися відповідно до
встановлених стандартів „належного” державного управління, забезпечуючи раціональне
використання коштів.
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У статті подано результати аналізу основних показників функціонування сучасного
страхового ринку України, а також досліджено основні проблемні аспекти його розвитку.

The author makes the estimation and analysis of basic indices of the Ukrainian insurance
market functioning and specifies the fundamental problems of its future development.
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Розвиток і зміцнення страхового ринку України неможливі без глибокого аналізу його
сучасного стану, виявлення невирішених питань функціонування. Проте проблеми розвитку
вітчизняної страхової системи не можна зводити лише до вузькоспеціалізованих питань цієї
сфери діяльності, оскільки стан страхового ринку фактично є похідним від соціально-
економічного розвитку країни. Зацікавленість держави в розвитку страхування зумовлюється
тим, що завдяки йому уможливлюється підвищення соціального захисту населення і
господарюючих суб’єктів, зменшується навантаження на державний бюджет у частині
відшкодування непередбачуваних збитків природно-техногенного характеру, вирішуються
окремі проблеми соціального забезпечення завдяки перенесенню державних соціальних
виплат з коштів бюджету на страхові виплати. Розв’язання багатьох проблем, що стоять перед
вітчизняною економікою, залежить від того, наскільки ефективно функціонує страховий ринок
України.

Теоретичні засади розвитку страхового ринку, його роль та місце у фінансовій системі
країни активно досліджуються у зарубіжній науковій літературі. Окремі аспекти теоретико-
методологічного обґрунтування сутності страхування і страхового ринку розглядаються у
працях таких західних фахівців, як В. Берг, А. Вагнер, Дж. Глаубер, С. Маккі, А. Манес,
М. Міранда, П. Мюллер, В. Нордхаус, К. Пфайффер, Дж. Стігліц, У. Хаасен, Р. Холлі,
П. Шиміковський, Х-П. Шиміковський та ін. Дослідження в зазначеній сфері останнім часом
суттєво активізувались і серед вітчизняних науковців. Вагомим є доробок таких вчених, як
В. Д. Базилевич, О. І. Барановський, О. Д. Василик, Н. М. Внукова, О. О. Гаманкова,
О. Д. Заруба, О. В. Козьменко, В. В. Корнєєв, Д. А. Навроцький, С. С. Осадець, О. А. Рядно,
М. І. Савлук, В. М. Федосов, В. М. Фурман, С. І. Юрій.

Аналіз існуючих публікацій показав, що дослідження страхового ринку мають переважно
теоретичний характер. Також бракує ґрунтовних досліджень щодо визначення стратегічних
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напрямів розвитку вітчизняного страхового ринку та його окремих суб’єктів. Крім того, у
науковій літературі не знайшла належного відображення проблема впливу фінансової кризи
на розвиток страхового ринку України.

Метою статті є визначення проблемних аспектів сучасного розвитку страхового ринку
України на підставі аналізу основних показників його функціонування.

Страховий ринок є однією з найважливіших складових фінансового сектору економіки.
Без належним чином розвиненої інфраструктури страхового ринку не можна забезпечити
поступальний соціально-економічний розвиток держави, ефективне функціонування суб’єктів
господарювання, підвищення добробуту населення. При цьому останні роки страховий ринок
розвивався швидше не „завдяки”, а „всупереч”, оскільки не були створені необхідні передумови
для його повноцінного функціонування. І хоча значущість процесів, що впливають на стан
даної галузі на мікрорівні, має тенденцію до зростання, визначальним чинником розвитку
страхування у нашій державі залишається стратегія соціально-економічного розвитку, що
формується на макрорівні.

В економічній літературі висловлюються різні думки щодо сукупності чинників, які тією
чи іншою мірою стримують поступальний розвиток національного страхового ринку. Зокрема,
виділяються чинники економічного, законодавчого, соціально-економічного, психологічного
та структурного характеру. Отже, на підставі аналізу основних показників функціонування
страхового ринку України визначимо проблемні аспекти його сучасного розвитку.

Протягом 2006–2008 років страховий ринок України характеризувався динамічним
розвитком, що супроводжувався збільшенням кількості страхових компаній та кількості
укладених договорів ( рис. 1). Однак в умовах фінансової нестабільності дані показники
знизились до рівня 2007 року.

Джерела: складено автором на основі даних офіційного сайту Держфінпослуг [3]

Рис. 1. Динаміка кількості страховиків та укладених договорів страхування у 2006–
2010 рр.
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Як бачимо з рисунка 1, на кінець третього кварталу 2010 року в Україні діяла 451 страхова
компанія, в т.ч. 381 страховиків з ризикового страхування (84,5 %) і 72 компанії зі страхування
життя (15,5 %). Проте незважаючи на велику кількість компаній, основну частку валових премій
акумулюють 50 страховиків ризикового страхування (76,5 %) та 10 страхових компаній зі
страхування життя (83,3 %). Подібна тенденція спостерігалась також на ринку і у попередні
роки (табл. 1).

Таблиця 1
Концентрація страхового ринку України станом на 01.10.2010 р.

Джерело: Підсумки діяльності страхових компаній за 9 місяців 2010 року [3]

Аналіз концентрації ринку ризикового страхування за надходженнями валових премій, з
одного боку, засвідчує відсутність монополістів на ньому (найбільші три компанії зібрали
лише 14,5 % загального обсягу страхових платежів); а з іншого – дає підстави говорити про
наявність значної кількості малих компаній (281 страховиків займає близько 8 % ринку). Ринок
страхування життя має набагато більший рівень монополізації: три найбільші компанії збирають
більшу частину страхових платежів (табл. 1).

Важливий показник розвитку страхового ринку – присутність на ньому іноземного капіталу.
На вітчизняному страховому ринку іноземна присутність зростає. Так, кількість страхових
компаній з іноземним капіталом за період з 2001–2009 років зросла більше ніж у 4 рази. При
цьому, на початок 2009 року кожний 5 страховик мав частку іноземного капіталу. У 25 страхових
компаній, що функціонують на страховому ринку України, нерезиденти мають частку
статутного капіталу, що перевищує 50 %. Частка іноземного капіталу в статутних фондах
страховиків становить близько 20 %. Найбільшими іноземними інвесторами в страховий сектор
національної економіки є Австрія, Польща, Англія, США і Росія [3, 5].

Основні показники діяльності страхового ринку протягом 2005–2008 рр. наведено у
таблиці 2.

Впродовж 2005–2008 років страховий ринок України демонстрував стабільні темпи
зростання. Аналіз показників ділової активності страховиків у зазначеному періоді засвідчує
наявність тенденції щодо поступального розвитку страхової діяльності. Активи вітчизняних
страхових компаній за даний період зросли майже удвічі до 41 930,5 млн грн, при цьому
страховикам належить левова частка (приблизно ѕ) загального обсягу активів небанківських
фінансових установ. З іншого боку, за результатами 2008 року активи банків становили
892 546,01 млн грн), що у 21 раз більше ніж активи страхових компаній. В умовах кризи
зростання активів страхових компаній майже припинилося: за 2009 рік вони збільшилися лише

Страхування життя Ризикове страхування
Страхові

компанії (top)
Страхові
платежі,
млн грн

Частка на
ринку, %

Страхові
платежі,
млн грн

Частка на
ринку, %

Тор 3 305,3 50,1 2 157,0 14,5
Тор 10 507,8 83,3 4 903,8 33,1
Тор 20 582,5 95,6 7 621,4 51,4
Тор 50 609,6 100,0 11 347,1 76,5
Тор 100 * * 13 587,8 91.7
Тор 200 * * 14 695,3 99,1
Всього 609,6 100,0 14 825,1 100,0
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на 0,1 %. Однак уже в наступному році страховий ринок відновив зростання, активи страховиків
за 3 квартали 2010 року збільшилися майже на 2 млрд. грн.

Таблиця 2
Динаміка основних показників розвитку страхового ринку у 2005–2010 рр.

Джерела: складено автором на основі даних офіційного сайту Держфінпослуг [3]

Сумарний статутний капітал українських страховиків у докризовий період щорічно зростав
у середньому на 25 %. При цьому певний інтерес викликає порівняння даного показника
страхових компаній і банків. Так, у 2008 році статутний капітал вітчизняних банків становив
82 280 млн грн, що у 6,2 раза перевищувало статутний капітал страхових компаній, хоча за
кількістю банків у 2,5 раза менше ніж страховиків. Темпи зростання статутного капіталу
банківських установ також перевищують темпи зростання статутного капіталу страховиків.
Набагато вищою є і продуктивність банківського капіталу. Так, якщо на 1 грн статутного
капіталу банків припадає 4,4 грн депозитів юридичних і фізичних осіб, то на 1 грн статутного
капіталу страхових компаній лише 1,8 грн валових страхових премій. Наведені показники
свідчать про недостатню капіталізацію страхового ринку порівняно з банківською системою [3].
Проблема недостатньої капіталізації страховиків посилилась в умовах фінансової кризи.
Зокрема, у 2009 році темпи зростання капіталу страхових компаній зменшились у 2 рази, а за
3 квартали 2010 року даний показник зменшився на 300 млн грн.

Стан страхового ринку визначається обсягом зібраних страхових премій і сформованими
страховими резервами. Валові страхові премії вітчизняних страховиків у 2008 році зросли на
33,3 % – до 24,0 млрд. грн, а чисті страхові премії – на 29,4 % – до 15,7 млрд. грн. Отже, кризові
явища, що спостерігались у фінансово-економічному секторі країни у четвертому кварталі
2008 року, суттєво не вплинули на обсяги надходження валових страхових премій. Однак за
результатами 2009 року даний показник зменшився на 15 %. Чисті премії (валові премії за

Темпи приросту, %Показники 2005 2006 2007 2008 2009 01.10.10
2008/2007 2009/2008

Активи по
балансу,
млн грн

20920,1 23994,6 32213,0 41930,5 41970,1 43917,2 30,2 0,1

Статутний
капітал,
млн грн

6641,0 8391,2 10633,6 13206,4 14876,0 14528,8 24,2 12,6

Страхові
резерви,
млн грн

5045,8 6014,1 8423,3 10904,1 10141,3 10139,1 29,5 -7,0

Валові страхові
премії,
млн грн

12853,5 13830,0 18008,2 24008,6 20442,1 15434,7 33,3 -14,9

Відношення
валових
страхових
премій до ВВП,
%

3,1 2,5 2,6 2,5 2,2 2,0 -3,8 -12,0

Валові страхові
виплати,млн гр 1894,2 2599,6 4213,0 7050,7 6737,2 3953,5 67,4 -4,4

Рівень валових
виплат, % 14,7 18,8 23,1 29,4 33,0 25,6 27,3 12,2
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мінусом премій з перестрахування) у докризовий період також мали стійку тенденцію до
зростання, а в умовах кризи – зменшилися. Страхові премії пов’язані із зобов’язаннями
страховиків, які повинні підкріплюватися відповідним рівнем страхових резервів. Протягом
2005–2008 років простежувалася тенденція до зростання страхових резервів, яка змінилася на
зворотний процес в умовах фінансової нестабільності 2009 року.

Відповідно до зростання страхових премій у 2008 році також відбувалося зростання на
67,4 % валових і на 68,5 % чистих страхових виплат. Таким чином, темпи зростання страхових
виплат у 2 рази перевищували темпи зростання страхових премій, що частково пояснюється
розвитком кризових явищ у другій половині 2008 року. За результатами 2008 року, рівень
валових страхових виплат (відношення валових виплат до валових премій) становив 29,4 %,
рівень чистих страхових виплат (відношення чистих виплат до чистих премій) – 30,6 %. У
2009 році рівень валових страхових виплат збільшився до 33 %, відповідно до досліджень
науковців, прийнятним вважається рівень виплат до 40 %.

Про стан розвитку національного страхового ринку може свідчити частка зібраних на
ньому премій у сукупному обсязі страхових премій на світовому страховому ринку. За
підсумками 2008 р., частка України на світовому ринку 0,10 % (для порівняння: в Росії цей
показник – 0,91 %, Польщі – 0,57 %, Великобританії – 10,54 %, США – 29 %), причому частка
ризикового страхування становить 0,23 %. Частка нашої країни на світовому ринку страхування
життя взагалі становить лише близько 0,01 %.

Основним макроекономічним індикатором розвитку страхового ринку є відношення
валової страхової премії до ВВП (показник глибини ринку). В Україні цей показник станом на
01.01.2010 року становив лише 2,2 %, тоді як у 2005 р. становив 3,1 %. При цьому вважається,
що для ефективного страхового ринку цей показник повинний бути на рівні 7 %. Так, у
Великобританії це співвідношення становить 15 %, у США – 10 %, у Польщі – 4 %.

Важливий макроекономічний індикатор розвитку ринку страхування – розмір страхової
премії на душу населення (щільність страхування). Зростання цього показника багато в чому
зумовлюється зростанням споживання страхових послуг. В Україні розмір страхових премій
у розрахунку на душу населення порівняно низький. У 2008 р. на 1 особу припадало 93,8 дол.
США страхових премій (страхування життя – 4,1 дол. США, ризикове страхування 89,7 дол.
США), це значно більше, ніж у 2005 р. – 59 дол. США. Проте за цим показником Україна
суттєво відстає від зарубіжних країн. Так, у Великобританії цей показник становить 6 858 дол.
США, (страхування життя – 5 582,3 дол. США, ризикове страхування – 1 275,7 дол. США), у
Польщі – 643 дол. США (страхування життя – 381,2 дол. США, ризикове страхування – 261,8 дол.
США) [4].

Таким чином, динаміка основних показників розвитку страхового ринку протягом 2005–
2008 років свідчить про зростання його обсягів. При цьому глобальна фінансова криза, що
розпочалася у четвертому кварталі 2008 року, вплинула на розвиток усіх основних секторів
національної економіки. Необхідно зазначити, що фінансовий сектор України зазнав суттєвих
фінансових втрат. Разом з тим, за оцінками експертів, ступінь погіршення стану окремих
учасників фінансового ринку відрізняється. Якщо у банківському секторі спостерігаються
проблеми повернення кредитів, вилучення депозитних вкладень, погіршення фінансової
стійкості та ліквідності, на фондовому ринку – обвал фондових індексів і курсів цінних паперів,
то у секторі страхування вплив фінансової кризи має більш м’який характер.
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Зокрема, під час фінансової кризи на вітчизняному страховому ринку знизились
можливості страховиків щодо ефективного відбору до власного страхового портфеля
привабливих для страхування ризиків. Це призвело до створення незбалансованого портфеля
страховика та виникнення можливих небезпек: від зниження платоспроможності та порушення
фінансової стійкості страховика до його можливого банкрутства. При цьому основні наслідки
світової фінансової кризи на вітчизняному страховому ринку проявились у його
інвестиційному сегменті, коли страховики і перестраховики як інституціональні інвестори
втратили можливість надійно вкладати страхові резерви. На страховий ринок суттєво вплинула
банківська криза, адже традиційно банки використовуються страховиками як окремий
потужний канал надання страхових послуг. Після введення обмежень на видачу нових кредитів
страхові компанії втратили можливість страхувати заставне майно. Даний вид страхування
вважався учасниками ринку досить привабливим і вигідним. Перестрахувальний ринок, який
тісно пов’язаний з ринком страхування, також зазнав стрімкого падіння. Як результат, лідери
світового страхового сектору згорнули інвестиційні проекти на українському страховому
ринку [2].

На вітчизняному страховому ринку існували і внутрішні причини, що посилили прояви
фінансової кризи. До таких причин можна віднести:

– незбалансованість високих темпів зростання страхових премій і відносно низької
капіталізації страховиків;

– суперечності між високими темпами зростання страхових премій та низькою
рентабельністю страхових операцій, яка є наслідком неправильної методології при оцінці
фінансових результатів діяльності страхових організацій;

– не достатньо розвинена система продажу страхових послуг;
– низька ефективність форм і методів управління, що переважно зумовлено дефіцитом

кваліфікованих кадрів;
– відсутність пріоритетного інтересу до стратегічних аспектів розвитку страхових компаній

з боку їх акціонерів [1].
Таким чином, наведені у даній роботі результати аналізу поточного стану, тенденцій і

проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчать про певні здобутки та численні
недоліки. Зокрема, актуалізується проблема формування ефективної державної політики
розвитку страхового ринку України. Така політика повинна спрямовуватися на подолання
негативних наслідків фінансової кризи та підвищення стійкості національного страхового ринку
до проявів нестабільності на світових фінансових ринках.

Отже, на сучасному етані розвитку страхового ринку України головними завданнями є:
– прийняття Законів України „Про обов’язкові види страхування”, „Про фонд гарантування

страхових виплат”, „Про страхування життя”, „Про страхових посередників” тощо;
– здійснення економічного обґрунтування та розробка плану заходів щодо впровадження

системи гарантій по довгостроковому страхуванню життя;
– розв’язання проблемних питань щодо випуску спеціальних інвестиційних інструментів

під розміщення довгострокових страхових резервів;
– розробка методології здійснення страхових і перестрахових операцій за участю страхових

посередників, а також методики оцінки обсягу страхового ринку за показником нетто-премій;
– перегляд положень з формування та розміщення страхових резервів;
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– створення національної бази даних несумлінних клієнтів (так зване бюро страхових
історій).
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КАПІТАЛІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

ВЗАЄМОДІЇ
У статті розглянуто теоретичні та прагматичні аспекти фінансової політики

акціонерних товариств та їх взаємодію з фінансовими інститутами. Визначено головні
перешкоди на шляху широкого використання цінних паперів вітчизняними корпораціями,
обґрунтовано окремі положення, спрямовані на стимулювання емісійної діяльності
корпорацій на ринку капіталів.

The article deals with theoretical and pragmatic aspects of stock companies’ financial policy
and their interaction with financial institutions. The main barriers to widespread use of securities
by domestic corporations were determined and separate points aimed at stimulation of emission
activity of corporations at the capital market were argued.

Ключові слова: акціонерне товариство, акції, облігації, корпоративне управління,
корпоративний сектор, організований ринок цінних паперів, акціонер, органи управління
АТ, фінансування акціонерних товариств, інвестиції, ризик, прибуток.

Визначальне місце в еволюційному процесі відносин власності у сучасній світовій
економіці по праву належить публічній корпорації, або публічному акціонерному товариству.
Будь-яке підприємство, що претендує на статус успішного та крупного, щоб досягнути цього,
на певному етапі свого розвитку повинно акціонуватися та стати публічною (відкритою)
акціонерною компанією.

Розвиток корпоративного бізнесу призвів до того, що вплив його власників і менеджерів
вийшов далеко за межі суто економічних відносин, оскільки публічна корпорація стала не
тільки економічною, але й політичною та соціальною інституцією. Беззаперечним залишається
той факт, що в основі такого лідерства лежить здатність формувати значні довгострокові
капітали, тому і виникає необхідність дослідити широке коло практичних питань у діяльності
корпорації на фондовому ринку.

Проблематика фондового ринку, взаємодія фінансових інститутів з корпораціями завжди
перебувала у центрі уваги вітчизняних і зарубіжних науковців. Існує ряд визначних робіт
провідних західних учених-економістів, які вивчали різноманітні практичні та теоретичні
аспекти функціонування корпорацій на ринку капіталів. Зокрема, необхідно назвати праці
лауреатів Нобелівської премії з економіки М. Міллера, Ф. Модільяні, Г. Марковіца, Р. Мертона,

© Стеценко Б. С., 2011



152                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

В. Шарпа, дослідження інших зарубіжних учених – З. Боді, Е. Брігхема, Р. Брейлі,
Р. Вестерфільда, Б. Джордана, Г. Дональдсона, С. Майерса, С. Росса, Дж. Тьюлза, Ф. Фабоцці,
Дж. К. ван Хорна. Значний доробок у розвитку цього напряму економічної науки належить
вітчизняним науковцям, зокрема, І. Бланку, М. Бурмаці, Д. Леонову, О. Мендрулу,
О. Мозговому, В. Суторміній, О. Терещенку та іншим.

Більшість з указаних досліджень відносяться до періоду, що передував фінансово-
економічній кризі в Україні, а також не враховують докорінні зміни у законодавстві, зокрема,
прийняття Закону України „Про акціонерні товариства”, який, фактично, відкрив нову епоху
взаємовідносин як у рамках корпоративного сектору, так і між акціонерними товариствами
та іншими економічними агентами.

Виходячи з цього, мета статті – обґрунтувати нові підходи і принципи взаємодії акціонерних
товариств та інших учасників ринку капіталів України з урахуванням трансформації
нормативно-правової бази та нестабільності глобальної фінансової системи.

У більшості економічних джерел, у контексті дослідження форм і механізмів
корпоративного фінансування, емісійна діяльність акціонерних товариств розглядається
виключно з погляду характеристик національної моделі корпоративного управління [10, 11].
Тобто рішення стосовно структури капіталу визначаються факторами фінансового ринку,
розвитком його інституцій та інструментів.

Разом з тим відсутність суттєвих відмінностей між ефективністю моделей, зорієнтованих
на фондові ринки або банківські установи, розвиток сек’юритизації, існування перехідних
моделей та нестабільність їхніх основоположних характеристик дозволили виділити наступні
особливості взаємодії фінансового та реального секторів економіки на сучасному етапі [9]:

– процеси глобалізації та інтернаціоналізації світового фінансового ринку призводять до
поступового стирання відмінностей між різними моделями корпоративного управління та
появою спільних характеристик;

– фінансова інфраструктура і модель корпоративного управління видозмінюються,
здебільшого під впливом зовнішніх факторів, і набувають рис, що відображають потреби
реального сектору економіки;

– усі форми зовнішнього фінансування є взаємодоповнюючими та
конкурентноспроможними для кожної окремої корпорації, тому на фінансовому ринку
з’являються передумови для однакового доступу до банківського або фондового фінансування.

На нашу думку, наведені вище характеристики можна розглядати як три тенденції, які
характеризують сучасний розвиток національних моделей корпоративного управління,
відповідно – особливості формування капіталу акціонерними товариствами на фінансовому
ринку: конвергенція, мімікрія, альтернативність [9].

На практиці конвергенція означає, що моделі корпоративного управління набувають
спільних рис, які до цього часу їм були не притаманні. Вона проявляється двояко. Так, у
країнах з класичними характеристиками в одній з двох класичних моделей корпоративного
управління з’являються ознаки другої моделі, відбувається своєрідна дифузія характеристик;
у країнах з перехідними моделями, посилюється тенденція до „розмивання” рис, тобто
перехідний статус фіксується без поступового переходу до континентальної або
англосаксонської моделі [11].

Мімікрія проявляється в тому, що агенти ринку, які формують попит на капітал, прямо чи
опосередковано впливають на характеристики національної моделі корпоративного управління:
елементи фінансової системи країни „прилаштовуються” під потреби реального сектору
економіки з метою максимального задоволення його потреб у фінансуванні. Реальний сектор
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формує своєрідне „замовлення” на інструменти та послуги інституцій фінансового ринку, а
реакція ринку виявляється у задоволенні таких потреб через появу необхідних інструментів,
розвиток відповідних інститутів. ринку або його інфраструктури.

Альтернативність виявляється у необхідності повноцінного та рівноправного розвитку
усіх секторів фінансового ринку, особливо тих, які забезпечують реальний сектор економіки
довгостроковими ресурсами – ринок капіталів і ринок довгострокових банківських позик. Ця
тенденція безпосередньо пов’язана з можливістю сформувати ефективний портфель
фінансових зобов’язань корпорації у процесі залучення капіталу.

2009 рік був надзвичайно цікавим з погляду розвитку інвестиційних процесів в Україні
взагалі та взаємодії акціонерних товариств з фінансовими інститутами зокрема. Фінансова
криза фактично унеможливила для більшості економічних агентів залучення ресурсів на
фінансовому ринку, а гострий „ресурсний голод” поглиблював прояви негативних явищ в
економіці, знижував дієвість антикризових заходів.

Перші ознаки стабілізації, які з’явилися навесні поточного року, ставлять на перше місце
саме питання про доступ корпоративного сектору до фінансових ресурсів, здатність
фінансового ринку забезпечити ефективний перерозподіл ресурсів у масштабах української
економіки. Значні глобальні виклики, що постали перед нашою країною на сучасному етапі,
визначають необхідність особливої уваги до питань інвестиційного потенціалу.

Зокрема, якщо характеризувати структуру джерел фінансування капітальних інвестицій в
Україні, беззаперечно збережеться домінуюча роль власних коштів підприємств та організацій.
Зазначимо, що переважна орієнтація на власні ресурси як джерело інвестицій є типовою для
України. При цьому досить часто можна зустріти думки щодо необхідності негайного
виправлення ситуації та зміни структури фінансування капітальних вкладень на користь
зовнішніх джерел.

Проте, як засвідчили події 2008–2009 рр., в умовах фінансової кризи саме підприємства з
мінімальною залежністю від зовнішнього фінансування продемонстрували найкращу
фінансову стійкість до викликів економічної кризи. У загальному, структура джерел
фінансування капітальних вкладень в Україні у 2009 році, за даними Державного комітету
статистики України, мала такий вигляд (рис. 1).

Джерело: складено автором за [8].

Рис. 1. Структура капітальних вкладень за джерелами фінансування у 2009 році, у %
Зазначимо, що зважаючи на загальну ситуацію у фінансовому секторі України, потрібно

визнати, що подібні тенденції є швидше відображенням впливу об’єктивних негативних
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факторів, ніж цілеспрямованою політикою економічних агентів, і без активізації політики
залучення зовнішніх ресурсів розраховувати на швидкий вихід з кризи не потрібно.

Навіть поверховий аналіз антикризових заходів, реалізованих у ряді розвинених країн,
засвідчує, що наріжним каменем відновлення економічного зростання небезпідставно
вважається полегшення доступу до зовнішнього фінансування підприємствам реального
сектору економіки. Наскільки реальним є сценарій зміни існуючих пропорцій фінансування
капітальних інвестицій в Україні і яка роль у цих процесах відведена ринку капіталів?

На жаль, необхідно визнати, що ринки акцій та облігацій, швидше їх сучасний стан, навряд
чи стануть „локомотивом” для інвестиційного буму. Насамперед негативні прогнози
стосуються ринків боргових фінансових інструментів приватних емітентів. Попередній 2009 рік
став безпрецедентним за обсягами скорочення активності підприємств на ринку
корпоративних облігацій, проте цей період вирізняється також масштабними запозиченнями
держави для фінансування дефіциту бюджету.

Умови державних запозичень, у першу чергу їх вартість не тільки ставлять під сумнів
можливості держави обслуговувати величезні борги, але й, фактично, не залишають місця
для приватних запозичень, адже для будь-якого підприємства фінансування під відсотки, які
дозволяє собі держава, є, фактично, прямою дорогою до банкрутства. А, зважаючи на
поточний стан державних фінансів, розраховувати на різке скорочення державних запозичень
не потрібно.

Разом з тим офіційна статистика говорить про зростання обсягів первинного ринку акцій
в Україні навіть на початку 2010 року. Проте така ситуація, як уже неодноразово
підкреслювалося, є наслідком нарощування капіталів банківськими інституціями (в тому числі,
і державними) і до реального сектору відноситься дуже опосередковано. Але саме ринок
акцій здатний забезпечити довгостроковий ресурс для розвитку національної економіки.
Більшістю фахівців розвиток саме цього сегменту в перспективі пов’язувався із законодавчими
змінами у корпоративному праві та прийняттям базового закону. Проте аналізувати
ефективність його впливу на емісійну стратегію ще занадто рано, зважаючи на зовсім
незначний період часу і негативний вплив ряду об’єктивних причин.

Тенденції розвитку первинного фондового ринку в Україні можна зобразити так (рис. 2):

Рис. 2. Обсяги випусків акцій та корпоративних облігацій в Україні протягом 2009 -
лютого 2010 рр., млн грн
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Виходячи із існуючих параметрів, можна прогнозувати певні тенденції у інвестиційних
процесах в Україні. Так, сукупна частка капітальних інвестицій, яка фінансується за рахунок
коштів населення на будівництво квартир та індивідуальне житлове будівництво, коливається
в межах 5–6 %. Її зростання в перспективі необхідно пов’язувати насамперед із відновленням
та активізацією ринку первинної житлової нерухомості. При цьому вказану проблему
необхідно розглядати у двох ракурсах – суто економічному та ментальному. У першій площині
можна говорити про появу перших ознак оздоровлення будівельної галузі – добудовуються
окремі об’єкти навіть у регіонах України, компанії пропонують уже готове житло потенційним
покупцям тощо.

Водночас вітчизняний ринок нерухомості відомий своєю волатильністю, що призводить
до завищених очікувань як з боку покупців, так і з боку продавців нерухомості. Можна з
упевненістю прогнозувати, що лише з введенням в експлуатацію більшості недобудованих на
даний час об’єктів будівельники можуть розраховувати на притік нових заощаджень громадян
у галузь.

Окремої ремарки заслуговує таке джерело фінансування, як кошти іноземних інвесторів.
Не секрет, що в багатьох випадках це, фактично, ресурси вітчизняних фінансово-промислових
груп, які з тих чи інших мотивів повертаються в Україну. В умовах гострого політичного
протистояння, яке було характерне для України останні чотири роки, розраховувати на значний
приплив іноземного капіталу було не доцільно, проте зараз стабілізація гіпотетично сприятиме
не тільки поверненню капіталів, але й зростанню зацікавленості з боку іноземних інвесторів.
Головний негативний чинник у цьому процесі – стан державних фінансів і критичний рівень
державного боргу України.

Неодноразово на багатьох рівнях піднімалося питання про необхідність активізувати
процеси фінансування капітальних вкладень за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів. Проведення Євро-2012 настільки актуалізувало вказану проблему, що, здається,
іншого виходу немає. Відразу зазначимо, що насамперед у цьому процесі необхідно розглядати
потенціал державного бюджету. Як не сумно констатувати, місцеві органи влади в існуючих
умовах, фактично, не мають необхідних фінансових і політичних ресурсів для масштабних
інвестицій у інфраструктуру. А різнобарвний політичний спектр місцевих рад не сприяє
виробленню єдиної політики у питанні інвестування. Цілковиту залежність органів місцевого
самоврядування від центральної влади можна обговорювати довго, шукаючи „за” і „проти”.
Проте необхідно об’єктивно визнати, що в існуючих умовах тільки суворий контроль за
виділенням і витрачанням ресурсів здатний забезпечити якісний та кількісний прорив у
фінансуванні багатьох проектів на місцевому рівні.

Отже, на підставі зазначеного вище можна стверджувати, що існуюча структура джерел
фінансування капітальних інвестицій є реальним відображенням тенденцій сучасної економіки
України. Зміна існуючих показників можлива виключно в разі докорінної перебудови
принципів взаємовідносин між реальним і фінансовим секторами вітчизняної економіки.
Недостатність ресурсного потенціалу інвестиційного ринку України ставить питання в площині
виділення найбільш пріоритетних напрямів і проектів та їх фінансування. Саме такий своєрідний
„точковий” підхід дозволить уникнути розпорошення ресурсів, забезпечить фінансування
соціально значимих проектів, посилить контроль за якісними та кількісними параметрами
інвестиційного процесу.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО
МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено проблемним питанням запровадження концепції маркетингу в
розвиток страхового ринку України. У роботі визначено передумови виникнення потреби
в страхових послугах і обґрунтовано науково-методичні заходи розвитку страхування в
Україні з застосуванням маркетингових заходів для взаємодії суб’єктів страхової
діяльності на основі взаємовигідних партнерських відносин. З цією метою проведено
дослідження теорії страхового маркетингу, специфіки реалізації його принципів та
інструментів.

The is devoted to the problems of introduction of marketing concept to the development of
the home insurance market. The initial conditions of the appearance of the necessity for insurance
services were determined in the work. The scientific and methodical basis of the development of
insurance in Ukraine using marketing instruments for the interaction of agents of insurance
activity on basis of mutually beneficial partnership was proved. With that end in view the research
of the theory of insurance marketing and the specificity of realization of its principles and
instruments was conducted.

Ключові слова: страховий маркетинг, попит страхувальників, поведінка споживачів,
маркетингове моделювання, маркетинг страхових послуг, пакет непрямих продажів.

Використання маркетингу є одним із найбільш перспективних напрямів розвитку
українського страхування в найближчому майбутньому. Потреба в страхових послугах та її
задоволення вимагають обґрунтування наукових і практичних аспектів розвитку страхової
діяльності на основі взаємовигідних партнерських відносин.

Важливе соціально-економічне значення страхування визначається насамперед тим, що
воно проникає в усі сфери життя суспільства і окремих його суб’єктів. Більше того, страхування
тісно пов’язане з соціальним прогресом і рівнем цивілізації. Світовий досвід свідчить: чим
вище рівень життєвих стандартів у країні, тим вищим є рівень розвитку страхування. Тобто в
страхуванні не створюються нові види послуг, вони лише вдосконалюються. Поява нових
видів страхування можлива лише при появі нових видів технологій.

Комплекс страхового маркетингу є складною системою, в якій тісно взаємодіють
специфічний страховий товарний продукт, внутріфірмова культура, система доставки цього
продукту, імідж страховика і активний споживач [8]. У зв’язку з цим у рамках страхового
маркетингу доцільно розглядати не стандартизовані (однакові для усіх клієнтів) послуги у
вигляді страхових полісів, а послуги з певним набором варіантів розв’язання конкретних
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проблем, що виникають у конкретного підприємства або людини в даний момент часу. Це
особливо важливо у зв’язку з тим, що попит на страхування в Україні сьогодні є здебільшого
пасивним і у багатьох випадках потенційний клієнт навіть не припускає, що може вирішити
свої проблеми, вдавшись до страхування.

У зарубіжній та вітчизняній науці вже сформувалася школа маркетингу, представники
якої досліджують різні аспекти маркетингової діяльності на страховому ринку. Серед
зарубіжних і вітчизняних авторів, які торкаються у своїх дослідженнях проблем маркетингу в
страховій діяльності, можна назвати Ф. Котлера, І. Ансоффа, Б. Бермана, М. Бадока,
В. Кутербаха, К. Кулхмана, Г. Кессер-Павелку, А. Зубця, І. Краснову, В. Гомелля, Д. Туленти,
А. Решетникова, В. Базилевича, А. Войчака, О. Гаманкову, Є. Голубкова, С. Гаркавенко,
Н. Гончарову, В. Демидова, А. Дуровича, О. Даннікова, О. Зарубу, П. Зав’ялова, В. Кардаша,
Є. Крикавського, Н. Куденко, Н. Норіцину, С. Осадця, В. Оніщенка, А. Павленка, П. Перерву,
А. Старостіну, Д. Черваньова, М. Чумаченка та інших. Разом з тим в українській теорії та
практиці залишається потреба в комплексному розгляді проблеми маркетингових досліджень
і формуванні маркетингових стратегій на страховому ринку в умовах відновлення
економічного зростання.

Метою статті є поглиблення теоретичних і прикладних аспектів розвитку маркетингу
страхових послуг в Україні в умовах відновлення економічного зростання.

Досвід застосування маркетингу в діяльності західних страхових компаній показує, що
процес маркетингу містить у собі ряд дій, що можуть бути зведені до двох основних функцій:
формування попиту на страхові послуги та задоволення страхових інтересів [6]. На відміну від
інших видів маркетингу, сферу застосування яких можна більш-менш точно обмежити певною
категорією споживачів, страховий маркетинг є більш універсальним. Навіть, якщо окрема
страхова компанія диференціює свою діяльність і працює тільки на окремих сегментах
страхового ринку, страховий маркетинг у цілому є комплексним економічним явищем, у
сферу дії якого потрапляють окремі особи, домогосподарства; підприємства з усіх галузей
економіки; держава.

Страховий маркетинг, як і будь-який вид маркетингу, спрямований на встановлення
взаємозв’язків окремої страхової компанії з клієнтами на її цільовому ринку і забезпечує
досягнення основної комерційної мети через якнайповніше задоволення попиту клієнтів.
Водночас, як відзначалося, страховий маркетинг є специфічним економічним явищем, яке
має істотні відмінності від маркетингу в інших сферах економічного життя. Ця специфіка
викликана особливою соціально-економічною роллю страхування і його особливим місцем
у системі економічних відносин і процесі суспільного відтворення. Але специфіка страхового
маркетингу зумовлена також особливостями самого страхового продукту і процесу
страхування, їх відмінностями від інших товарів і видів економічної діяльності.

Первинним, найбільш загальним поняттям є „страховий продукт” – набір страхових послуг
з попередження та ліквідації наслідків конкретного переліку несприятливих подій, визначених
у договорі страхування, що надає страхова компанія клієнту. Він містить у собі основні та
додаткові послуги. Головний зміст продукту – це відшкодування збитку за фактом настання
страхового випадку.

Як уже відзначалося, в страховому маркетингу не можна обмежуватися традиційним
розумінням страхового продукту у вигляді полісу як юридичного носія страхового покриття.
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Страховий товарний продукт повинний розглядатися як процес вирішення певних проблем
конкретного споживача в конкретний час.

З погляду комплексної реалізації, страхова послуга має трирівневу структуру: сама послуга
(центральний продукт) – власне страхові гарантії та їх матеріалізація; забезпечення послуги
(очікуваний продукт), що включає загальні та особливі умови страхування, певні
характеристики якості, фірмовий знак, з урахуванням очікувань споживачів; забезпечення
послуги (розширений продукт) – її надання клієнтові, доповнене системою доставки, порядком
розгляду претензій стосовно страхових випадків та інших додаткових послуг. У рамках
страхового маркетингу вся ця трирівнева структура повинна бути перетворена на процес
вирішення проблем споживача. Такий підхід до страхової послуги зумовлений ще й тим, що
її трирівнева структура містить стандартні переліки ризиків, тарифікація яких багато в чому
зумовлена математичними методами, складними для розуміння. Тому страховики можуть
отримати додаткові конкурентні переваги, тільки зосередившись на вирішенні конкретних
проблем кожного клієнта.

Для більш повного розуміння сутності страхової послуги та її впливу на страховий
маркетинг необхідно підкреслити, що страхування виробляє і реалізує не просто послугу, а
специфічну фінансову послугу, яка задовольняє потреби людей в безпеці, насамперед
економічній. Страховий захист – специфічний вид послуги, індивідуальна матеріалізація якої
(страхова виплата) для страхувальника, як відзначалося, може статися, а може і не статися, і це
передбачено умовами ризикового страхування. Водночас з моменту укладення договору
страхування сторонами та сплати страхової премії страхувальником ця послуга для нього вже
існує як гарантія відшкодування збитку при настанні страхових випадків, передбачених
договором страхування, що забезпечує клієнту спокій і впевненість у бізнесі і/або в житті.
Тобто продаж індивідуально нематеріалізованої страхової послуги – обіцянки, гарантії захисту
– завжди передує процесу виробництва індивідуально матеріалізованої страхової послуги у
вигляді страхової виплати.

Просуванням страхових продуктів на ринок (комерціалізація продукту) є: інформування
потенційних споживачів про наявний страховий продукт і його позитивні якості, переконання
потенційного страхувальника в необхідності придбати страхове покриття (цільова реклама
страхового продукту); стимулювання продажів страхової продукції за рахунок підвищення
привабливості образу страхової компанії в цілому (іміджева реклама страховика); створення
системи збуту страхової продукції, що забезпечує найбільшу ефективність продажів;
стимулювання збуту через систему знижок страхувальникам, премій продавцям страхових
послуг, конкурси, лотереї, рекламу на місці продажів.

З огляду на викладене вище, страховий маркетинг можна визначити як систему взаємодії
страховика та страхувальника, спрямовану на взаємний облік інтересів і потреб. Часто під
страховим маркетингом розуміють комплекс дій, спрямованих на максимізацію прибутку
страховика за рахунок максимального обліку потреб споживачів. Цей погляд на страховий
маркетинг є вужчим, але більш розповсюдженим.

Страховий маркетинг, як і маркетинг взагалі, включає: дослідження ринків і власного
страхового портфеля; розробку вимог до страхових продуктів (послуг); просування страхових
продуктів на ринок.

Дослідження ринків – це вивчення потенційної клієнтури з метою виділення таких
споживчих груп, залучення яких у страхову компанію як страхувальників принесе страховику
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найбільший прибуток. Дослідження страхового ринку передбачає його сегментацію, виділення
цільових (найбільш прийнятних) сегментів і здійснюється з урахуванням властивостей
потенційних споживачів, а саме: їх страхові потреби; географічний і соціально-економічний
розподіл; платоспроможність споживачів; можливість дії на споживачів за допомогою реклами
та інших засобів з метою переконати їх придбати страховий продукт; вартість залучення
клієнтури в компанію; можливі напрями еволюції страхових потреб і переваг клієнтів;
конкурентність страхових ринків і можливі дії конкурентів; оцінка рівня ризику настання
страхових випадків для різних типів страхувальників; оцінка середньої вартості страхової події
для різних груп потенційних страхувальників [8].

Практичний маркетинг страховика грунтується на наступних основних принципах, а саме:
глибокому та всебічному вивченні стану кон’юнктури і конкуренції на страховому ринку,
вимог споживачів; гнучкому реагуванні на запити страхувальників; впливі на формування
попиту споживачів в інтересах виробництва; здійсненні інновацій [5].

Дослідження історії становлення страхового маркетингу у вітчизняній практиці дає
можливість виділити чотири етапи його формування в Україні (табл.1).

Таблиця 1
Етапи формування страхового маркетингу в Україні [ 7]

Якщо у зарубіжних країнах наявність полісу медичного страхування гарантує вам повне
та якісне обслуговування, то на сьогодні в Україні згадують про страхову компанію тільки
тоді, коли приходить біда. Значна частина регіонів України є потенційно небезпечною як для
проживання людей, так і для виробничої діяльності підприємств. Нагальною є розробка і

Етапи страхового маркетингуЧинники
страхового ринку I

1960-89 р.
II

1990-95 р.
III

1996-99 р.
IV

з 2000 р.
Рівень інфляції низький гіперінфляція середній низький
Співвідношення
видів обов’язкового
та добровільного
страхування

переважають
обов’зкові

переважають
добровільні

переважають
добровільні

переважають
добровільні

Кількість компаній 2 500–800 200–280 381
200 (прогноз)

Страхові послуги стандартизовані з варіантами диференційовані диференційова
ні/складні

Загроза з боку
іноземних
конкурентів

немає незначна незначна значна

Лояльність
споживачів

висока середня незначна незначна

Рівень попиту високий середній низький низький
Наявність інституту
страхових брокерів

відсутній відсутній відсутній зародження

Стратегії розвитку залучення
максимальної
кількості
клієнтів

отримання
короткостро-
кового прибутку

зайняття певних
ринкових
позицій

утримання
зайнятих
ринкових
позицій

Загроза конкуренції з
боку банківської
сфери

середня середня велика велика
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опрацювання певних вимог до страхових продуктів, а також методів просування їх на ринок з
урахуванням специфіки цих регіонів і населення, що проживає в них.

На сучасному етапі ранжування страхових ризиків стосовно їх значущості для споживачів
страхових послуг в Україні має такий вигляд (табл. 2).

Таблиця 2
Чутливість населення до небезпек, які можна застрахувати в Україні [5]

Основними причинами, які негативно впливають на розвиток ринку страхування в Україні,
є недовіра населення до фінансових інститутів, низька страхова культура та малозабезпеченість
громадян [1]. Страхова поведінка типового українця визначається, з одного боку, рівнем доходів
(здатністю платити страхову премію), і з іншого – наявністю страхового інтересу, що має
велике значення для споживача. Тому, як і користування інвестиційними інструментами,
придбання страхового поліса прив’язане до рівня доходу споживачів.

Нагальною потребою для українських страхових компаній є створення єдиної системи
ринкової маркетингової інформації українських страховиків, яка дозволяє оперативно
орієнтуватися компаніям в їх діяльності на ринку (табл. 3).

В Україні спостерігаються процеси об’єднання підприємств, банків, страховиків у великі
фінансово-промислові групи, холдинги, що зумовлено загостренням конкуренції як на
банківському та страховому ринку, так і між виробничими підприємствами. Це призводить
до об’єктивної необхідності формувати в Україні ефективну стратегію взаємодії між
учасниками фінансового ринку [7].

Таблиця 3

Інтегральна інформаційна маркетингова система страхової компанії [6]

Загрози Частка споживачів,
чутливих до небезпеки, %

Втрата здоров’я 84,4
Фінансові витрати 27,1

Втрата нерухомості 13,7
Пожежа 12,9

Природна біда 10,7
Нещасний випадок на

виробництві 3,3

Автокатастрофа 3,1
Інше 2,4

Важко відповісти 6,3

Зовнішні дані Внутрішні дані
Опитування, точечні дослідження,
зроблені за замовленням страховика.

Статистика збору страхової премії та
виплаченого відшкодування.

Реклама та інша відкрита інформація
конкурентів.

Доповіді персоналу, що працює в сфері
збуту на страховому ринку.

Страхова статистика, що збирається та
узагальнюється об’єднаннями
страховиків та інших організацій.

Структура витрат (аналітична бухгалтерія).

Економічна статистика державних
органів і громадських організацій.

Дані про ефективність вкладень у рекламу
та суспільні зв’язки.

Спостереження за методами продажу
страхової продукції

Результативність та ефективність системи
збуту страхової продукції



162                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

Основні напрями бізнес-моделі взаємодії страхових компаній і банківських установ (рис. 1)
розділяються на 3 групи: розробка та впровадження спільних фінансових продуктів; реалізація
установами банків стандартних послуг страхової компанії; впровадження в практику взаємодії
розроблених спеціально для конкретного банку страхових послуг. Кожний учасник бізнес-
моделі (банк, страхова компанія, клієнт) одержує значні переваги порівняно з варіантом
роздільного ведення бізнесу.

Головна перевага продажу страхових продуктів через банки полягає у використанні
страховиком розвинених філіальних мереж банків по території країни. Оскільки банківський
бізнес в Україні розвинений набагато краще, ніж страховий, і багато банків мають розгалужену
філіальну мережу, то проникнення страхової компанії в регіони країни може бути реалізоване
у відносно стислий термін і без великих грошових витрат. Не менш важливий для українських
страховиків аспект – „психологічно-просвітницький”: вкладники сьогодні більше довіряють
банкам, ніж страховим компаніям.

Рис. 1. Бізнес-модель взаємодії страхової компанії та банку [6]
З огляду на низьку страхову культуру населення України, продаж полісів через банки

можна вважати найбільш оптимальним способом збуту з усіх можливих сьогодні. При продажі
страхових продуктів під ім’ям банку страховики можуть одержати велику лояльність клієнтів
і, відповідно, – більш вагомий результат. У страхової компанії при реалізації концепції
фінансових супермаркетів з’являється можливість використовувати базу даних про клієнтів
банків і так знизити витрати на маркетинг, просування і збут страхового продукту [3].

Огляд наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених, а також аналіз практичного досвіду
організації страхового маркетингу дозволяє обгрунтувати основні напрями його подальшого
розвитку в Україні, а саме: формування функціональних маркетингових стратегій, до яких
належить товарна стратегія, цінова, розподілу та просування на страховому ринку; створення
власних систем збору маркетингової інформації, інтегрованих в управлінський процес;
упровадження та реалізація українськими страховиками спільно з банківськими установами
бізнес-моделі взаємодії страхової компанії, банку та клієнтів; упровадження та реалізація
концепції етичного маркетингу у вітчизняну страхову справу, з метою розв’язання
суперечностей між задоволенням дійсних потреб клієнтів та інтересами страховиків;

Страхова

компанія

Банківська

установа

Агентський відсоток
%

Продаж полісів як
додаткової опції

Клієнт банку

Кошти та % по
вкладах і за певні

операції

Надання клієнту повного
комплексу фінансових
послуг в одному місці
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упровадження в масову свідомість ідеї необхідності страхувати існуючі ризики, що зумовлює
необхідність здійсненити заходи щодо використання маркетингових засобів (інструментів)
для підняття іміджу страхових компаній шляхом рекламування, пропаганди (PR) та інших
комунікаційних заходів.
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ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ У ВІДТВОРЕННІ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ

Розглянуто податок „на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, його моделі у
різних країнах. Критикується відхід України від загальних принципів оподаткування
нерухомості, недостатнє врахування соціально-економічної специфіки країни, зокрема,
відірваність податку від проблем відтворення житлового фонду. Запропоновано гнучку
ставку податку та розподіл надходжень між державним і місцевими бюджетами
відповідно до планових видатків на відтворення житлового фонду.

The tax „on the real estate different from the land” in various countries is considered.
Ukrainian deviation from the general principles of real estate taxation and insufficient account
of social and economic specific of the country in particular its isolation from problems of renewal
of housing is criticized. A flexible tax rate and the distribution of revenues between the state and
local budgets in accordance with planned expenditures for housing renovation is proposed.

Ключові слова: податок, нерухомість, житловий фонд, фінансування, відтворення.

Заходи щодо оподаткування нерухомості в Україні беруть свій початок з 2006–2007 років.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2006 р. № 1359 „Про прогноз показників
зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків i фінансування на 2008–
2010 роки” було встановлено, що податок на нерухомість для фізичних осіб передбачається
запровадити з 2009 року. Відтермінування було зумовлено необхідністю у проведенні
інвентаризації майна, створенні єдиного реєстру нерухомості громадян, розрахунку
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оптимальної ставки такого податку, аналізі платоспроможності населення. При цьому
справедливо передбачалося, що конкретні розміри ставок податку щороку можуть
уточнюватися і під час проведення податкової реформи будуть визначатися, виходячи з
реальних потреб і можливостей бюджету на відповідний рік.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 56-р було схвалено
Концепцію реформування податкової системи України, де було визначено, що базою
оподаткування буде оціночна вартість нерухомості, а ставки податку встановлюватимуться
на мінімальному рівні з поступовим їх підвищенням. Концепцією також було передбачено
зменшення бази оподаткування для громадян, які не мають надлишку житла, а також соціально
вразливих верств населення. Це означало, що введення податку на нерухомість не повинно
торкнутися 70 % населення. За тодішніми прогнозами, у випадку введення податку на нерухоме
майно, надходження від нього у 2009 р. становили б 471,2 млн грн, а у 2010 р. – 553 млн грн,
або 0,06 % ВВП.

Проаналізуємо, ці принципи, а саме: зв’язок податку з бюджетними потребами, вартістю
нерухомості, соціальною захищеністю, – втілилися у Податковому кодексі.

Як відомо, новий податок „на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” був введений
ст. 265 Податкового кодексу України [1]. У процесі обговорення і прийняття Кодексу жваво
дискутувалися питання оподаткування нерухомості. У результаті певної неготовності держави
введення податку у дію було знову відтерміновано на рік, хоча загальні його засади були
визначені. Разом з тим, на нашу думку, у відповідних дискусіях залишилися недостатньо
обґрунтованими саме такі важливі питання, як принципи і цілі оподаткування нерухомості в
Україні у контексті зарубіжного досвіду і економічних обставин, що склалися, а також розмір
податкових надходжень.

Так, на думку А. Ю. Бережної [2], головною метою запровадження податку на нерухомість
є забезпечення фінансування сталого територіального розвитку за рахунок власних ресурсів,
створення та реконструкція комунальної інфраструктури та підвищення рівня суспільних
послуг, що надаються органами місцевого самоврядування мешканцям відповідних
територіальних одиниць.

У публікації Н. Попадюк [3] розглянуто, по-перше, соціальну, а по-друге, макроекономічну
роль податку на нерухомість, відзначено, що цей податок у країнах з ринковою економікою
завдяки розвиненій системі пільг виконує роль податку з заможних, а також є вагомою статтею
доходів бюджетів. Зокрема, Німеччина отримує 1,1 % загальних надходжень бюджету від
зазначеного податку, Швейцарія – 0,46 %, Російська Федерація – 9 %. Він забезпечує до 95 %
надходжень до місцевих бюджетів у Нідерландах, 81 % – у Канаді, 52 % – у Франції, від 10 % до
70 % – у США. У країнах з економікою, що розвивається, податок на нерухомість становить
40–80 % надходжень до місцевих бюджетів.

В інших публікаціях, пояснювальних та експертних документах щодо податку на
нерухомість, визначався і галузевий аспект проблеми, зокрема те, що податок суттєво
впливатиме на ціни на ринку нерухомості через витрати власників чи орендарів на її утримання.
Встановлюючи відповідні ставки оподаткування, органи влади впливають і на суміжні сфери
діяльності, пов’язані з будівництвом і використанням нерухомості, стимулюючи або
стримуючи розвиток того чи іншого сектору ринку.

Загалом, фахівцями розглядаються загальні функції податку на нерухомість. Фіскальна,
тобто забезпечення необхідного рівня надходжень до бюджетів, оскільки нерухоме майно є
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найбільш стабільним об’єктом оподаткування порівняно з іншими видами активів чи
доходами. Стимулююча, тобто сприяння розвитку економіки, зокрема на регіональному та
місцевому рівнях. Для підприємств обкладанню новим податком піддається тільки нерухоме
майно, що сприяє інвестиціям у технічне переозброєння виробництва. Оцінка нерухомості
для оподаткування за її ринковою вартістю стимулює їх більш раціональне застосування.
Соціальна, тобто справляння більшої суми податку за більш цінну і вигідно розташовану
нерухомість, розподіляє податковий тягар більш справедливо, ніж інші види платежів, не
засновані на якості та площі.

Усі фахівці, які вивчали зарубіжний досвід оподаткування нерухомості, погоджуються з
існуванням загальних принципів, покладених в основу систем різних країн. Так, об’єктом
оподаткування завжди є земля і будівля (споруда), що знаходяться на ній. Визначення вартості
нерухомості з метою оподаткування може проводитися або в цілому, або окремо за цими її
компонентами, хоча між ними є тісний взаємозв’язок. Суб’єктом оподаткування (платником
податку) є юридична або фізична особа, яка володіє чи користується нерухомістю. Базою
оподаткування може бути: для житла – її корисна площа, для будівлі – вартість, для землі –
площа; але, як правило, приведені до відповідної вартості нерухомості або її орендної ставки.
Ставки оподаткування визначаються у вигляді фіксованого відсотка від бази оподаткування,
чи змінного відсотка, з огляду на передбачувані бюджетні витрати і величини бази
оподаткування. При фіксованих ставках не можна заздалегідь визначити розмір податкових
надходжень, оскільки величина оподатковуваної бази кожного року змінюється. Натомість
змінні (бюджетні) ставки означають, що влада планує ставку податку і обсяг надходжень,
виходячи з передбачуваних бюджетних витрат і величини наявної бази оподаткування. При
цьому в одних випадках місцеві влади наділені широкими повноваженнями у виборі розмірів
ставок, в інших – обмежені мінімальною або максимальною величиною ставки, або і тим й
іншим разом. Конкретний розмір ставки може варіюватися по країнах від часток відсотка до
7–10 %.

Існують і деякі інші економічні особливості механізму податку на нерухомість,
використання яких залежить від умов, що склалися у країні: податок беруть, наприклад, з усієї
нерухомості чи лише з нерухомості, яка використовується у комерційних цілях, при цьому
база оподаткування – річна орендна плата; податок встановлюється залежно від ринкової чи
кадастрової вартості, визначеної на державному рівні; подекуди податок надходить частково
до центрального бюджету, в інших випадках – стовідсотково на місця, а органи місцевого
самоврядування можуть надавати пільги або скасувати податок взагалі.

Згідно з Податковим кодексом України ставка податку в розрахунку на рік становить
1 відсоток суми місячного прожиткового мінімуму за 1 кв. м загальної площі об’єкта
оподаткування, або у даний час близько 10 грн (у 2010 році прожитковий мінімум становив
888 грн, а у 2011 році – 963 грн). Відтак виникають питання щодо соціальної спрямованості
податку його призначення, справедливості ставки тощо.

Тут виходимо з того, що держава як власник (у минулому або через комунальну власність)
за допомогою цього податку повинна забезпечити відтворення житлового фонду, механізм
якого полягає у балансуванні відповідних бюджетних витрат і надходжень від податку на
нерухомість.

Житловий фонд України у 2010 році нараховував 10,2 млн будинків загальною площею
трохи більше 1 млрд кв. м. Якби за згаданою вище ставкою оподатковувалася вся площа, то
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відповідні річні надходження становили б 10 млрд грн. Але для фізичних осіб-платників податку
встановлено зменшення бази оподаткування: 120 кв. м квартири; 250 кв. мбудинку. При цьому
не говориться, про яку площу йдеться: загальну чи житлову.

Ставки встановлюються: для квартир із житловою площею до 240 кв. м, та житлових будинків
до 500 кв. метрів – не більше 1 % мінімальної заробітної плати; для квартир, більших 240 кв. м,
і житлових будинків, більших 500 кв. м, – 2,7 %.

Оскільки при підготовці пропозицій щодо введення податку пропонувалися різні бази та
ставки оподаткування, можна знайти різні прогнози відповідних надходжень.

В одній з пояснювальних записок до законопроекту зазначається, що розширення доходів
місцевих бюджетів України шляхом встановлення нового місцевого податку (податку на
нерухомість) становитиме 370 млн грн. Разом з тим В. Д. Чекіна [4] на основі статистичних
даних здійснила прогноз можливих надходжень податку на нерухоме майно фізичних та
юридичних осіб Донецької області. У цілому податок на нерухомість для фізичних осіб у
цінах і соціально-економічних умовах 2007 р. за умов звільнення фізичної особи від
оподаткування 100 кв. м загальної площі і ставки близько 10 грн/кв. м міг принести понад
200 млн грн до місцевих бюджетів області.

В. О. Шевчук пропонує встановити базу оподаткування як вартість нерухомості, а ставку:
до 30 тис. дол. – 0,1 %; від 30 до 60 тис. дол. – 1 %, від 60 до 120 тис. дол. – 2 %, понад 120 тис.
дол. – 3 % від ринкової вартості об’єкта нерухомості. Більша частка платежів повинна надходити
у місцеві бюджети, що дозволить вирішити проблему інвестицій в інфраструктуру та житлово-
комунальну сферу. Автор зазначає: „Вартість вітчизняної нерухомості лише у Києві становить
400 % ВВП України, …надходження від податку на нерухомість із середньозваженою ставкою
на рівні 1 % повинні становити 8 млрд. доларів. Навіть якщо ця сума виявиться вдвічі нижчою,
то цього достатньо…”.

Таким чином, можна стверджувати, що всебічно обґрунтованих прогнозів податкових
надходжень немає, адже важко оцінити базу оподаткування із урахуванням її зменшення на
120 або 250 кв. м та інше. Можна лише погодитись із тим, що сума буде значно меншою, ніж
1 млрд грн.

За даними Держкомстату, середній розмір житлових приміщень, що здаються в
експлуатацію в Україні в січні-березні 2010 року, становив 118,9 кв. м загальної площі, при
цьому в сільській місцевості – 145,1 кв. м, у міських поселеннях – 108,5 кв. м. При цьому на
вторинному ринку житла в Україні середня площа лише шестикімнатної квартири перевищує
поріг 200 кв. м і становить 249,4 кв. м, а семикімнатної – 311,6 кв. м. Тобто менші квартири
оподатковуватися не будуть. На нашу думку, планка надлишкової площі явно завищена як з
огляду на санітарно-гігієнічні норми, так і соціально-економічні.

Так, фізіологічні норми житла були встановлені ще в кінці XIX століття. У царській Росії
вважалося, що нормальна гігієнічна висота квартири повинна бути 3,5–4,0 м. Об’єм повітря
на одного мешканця квартири повинний бути 30 куб. м. Виходячи із цього, свого часу
розрахували норму житлової площі на одну особу – 12 кв. м. У молодій Радянській Росії
Тимчасові правила улаштування житлових приміщень встановлювали, що житлова площа на
одну особу повинна становити не менше 8,25 кв. м. Мінімальний об’єм повітря (кубатура)
житлових приміщень встановлювалася у розмірі 30 куб. м на одну дорослу особу і 20 куб. м
на дитину. Активна житлова політика радянських часів дозволила вже у 1960 році перевищити
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цей показник і до 1985 року довести середню забезпеченість житловою площею загалом по
країні до 14,6 кв. м на особу (таб. 1).

Таблиця 1
Середня забезпеченість населення СРСР загальною площею, кв. м на особу

За загальним правилом, у сучасній Україні норма житлової площі встановлюється в розмірі
13,65 кв. м на одну особу. Але на квартирний облiк приймаються громадяни, забезпеченi
житловою площею нижче рiвня, що визначається виконавчими комiтетами обласних,
Київського i Севастопольського мiських рад спiльно з радами профспiлок. У Києвi цей рiвень
визначений у 7 кв. м на особу, Тернополi – 6 кв. м, Харковi – 5,5 кв. м. Іншим орієнтиром
можна вважати норму, визначену в ст. 3 Закону України „Про приватизацiю державного
житлового фонду”, у розмiрi 21 кв. м загальної площi на одну особу та додатково 10 кв. м на
сiм’ю.

Житлова забезпеченість в Україні на початку 90-х років минулого століття зростала при
збільшенні населення за рахунок нового будівництва, а в подальшому – за рахунок скорочення
чисельності населення і досягла на сьогодні майже 24 кв. м загальної площі на особу (таб. 2).

Таблиця 2
Житлове будівництво і житлова забезпеченість в Україні у 1985–2007 рр.

Роки 1926 1940 1950 1960 1965 1970 1975 1985
Житлова

забезпеченість 8,2 6,5 7,05 8,9 10,0 11,0 11,9 14,6

Роки

Введення в
експлуатацію

житла,
тис. кв. м

Чисельність
постійного
населення,

осіб

Житловий
фонд,

млн. кв. м

Житлова
забезпеченість,

кв.м /особу

1991 14453 51 623 547 932,7 18,1
1992 14125 51 708 234 944,7 18,3
1993 12311 51 870 430 960,6 18,5
1994 10096 51 715 375 962,9 18,6
1995 8663 51 300 431 978,3 19,2
1996 6754 50 874 104 995,2 19,6
1997 6369 50 400 041 1002,6 19,7
1998 5848 49 973 488 1008,4 20,2
1999 6147 49 544 808 х х
2000 5558 49 114 950 1015,0 20,7
2001 5939 48 663 609 1026,1 21,0
2002 6073 48 240 902 1031,7 21,3
2003 6433 47 823 108 1035,7 21,6
2004 7566 47 442 079 1040,0 21,8
2005 7816 47 100 462 1046,4 22,0
2006 8628 46 749 170 1049,2 22,2
2007 10244 46 465 691 1057,6 22,5
2008 10500 46 370 000 1066,5 23,0
2009 6400 46 140 000 1066,6 23,1
2010 7000 45 700 000 1072,0 23,7



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  1(52) 2011 169

При цьому зберігається тенденція до підвищення рівня забезпеченості житлом за рахунок
скорочення населення (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка забезпеченості житлом
Цей показник не є таким уже низьким на фоні країн Східної Європи (таб. 3), де 30 кв. м на

особу вважається прийнятними.
Таблиця 3

Забезпеченість населення житлом у деяких країнах світу (2000–2006 рр.)

Отже, не зрозуміло, чим обґрунтоване звільнення від оподаткування 120 кв. м квартирної
площі на особу, тим більше, що в Україні є особливі причини подбати про відтворення
житлового фонду.

Житловий фонд України на 2010 рік становив 10,2 млн будинків, у тому числі комунальної
власності – 238,2 тис. будинків загальною площею

67,5 млн кв. м або 2,3 % будинків житлового фонду країни. Житловий фонд у країні за
роками побудови розподілений так: 43 % побудовано до 1960 року, 24 % – у 1961–1970 рр.;
16,1 % – у 1971–1980 рр.; 10,5 % – у 1981–1990 рр. Після 1991 року збудовано лише 6 % квартир.

Старий житловий фонд здебільшого перебуває в незадовільному технічному стані. До
категорії ветхих та аварійних житлових будинків віднесено 60,7 тис. житлових будинків
загальною площею 5,1 млн. кв. м, тобто 0,6 % житлового фонду країни, де постійно
проживають 145,7 тис. мешканців. Тільки за 2009 рік кількість аварійних будинків зросла на
1081 одиниць (6,2 %), загальна площа внаслідок вибуття зменшилася на 438 тис. кв. м (4,7 %).
Житловий фонд будинків перших масових серій (1960–1970-х рр. забудови) становить близько
72 млн кв. м і також потребує заміни або реконструкції. На черзі перебувають близько
1300 сімей, потреба у площі для яких становить нехай 130 тис. кв. м. Загальні першочергові
потреби оновлення житлового фонду сягають 80 млн кв. м. У п’ятирічному горизонті це
потребує 320 млрд грн, або понад 60 млрд грн щорічно, в яких чималою повинна бути частка
держави, адже попри те що лише 10 % житла – державної та комунальної власності, житло
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Фінляндія 36,3 Росія 20,2
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було приватизоване зі значним ступенем зношення самих будинків і при передачі
кондомініумам потребуватиме капітального ремонту за державні кошти.

За різними державними цільовими програмами розвитку будівництва та забезпечення
населення житлом у 2003–2005 рр. передбачалося виділити з державного бюджету 3 441,8 млн
грн, за рахунок інших джерел – 11 231,5 млн грн. Фактично ж виділено 2 275,2 млн грн (тобто
66,1 % від запланованого), з інших джерел – 1 164,2 млн грн (або 10,4 %). Без державної підтримки
вирішити питання на сучасному етапі не можна. Обов’язковою умовою виділення коштів з
державного бюджету на технічне відновлення житлового фонду повинно бути
співфінансування з місцевих бюджетів, залучення коштів співвласників багатоквартирних
будинків і залучення ними кредитних ресурсів. На ці цілі Загальнодержавною програмою
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009–2014 роки передбачено
лише до 12 млрд грн, або по 2 млрд грн щорічно, що є недостатнім для забезпечення відтворення
житлового фонду. Прогнозовані річні надходження податку на нерухомість порядку 400–
600 млн грн, причому до місцевих бюджетів, залишають не забезпеченими навіть державні
програми.

На нашу думку, у ближчій перспективі, враховуючи вихід з ладу житла перших масових
серій і відповідні зобов’язання держави, щорічні надходження від податку на нерухомість
повинні бути спрямовані на два рівні: до державного бюджету – в обсягах не менше 2 млрд
грн, до місцевих бюджетів – відповідно до їх програм у житловому секторі.

Для цього, крім дворівневого спрямування коштів, ставка податку для спрямування як до
державного, так і місцевих бюджетів, повинна бути гнучкою. Також повинний бути
встановлений менший розмір неоподаткованої бази (площі).

Бажано також передбачити відмову від прив’язки податку до прожиткового мінімуму,
встановивши його залежність не від площі, а від вартості нерухомості.

Ці висновки свідчать про необхідність здійснення обґрунтування очікуваних податкових
надходжень і, можливо, перегляду механізму оподаткування нерухомості
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ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
В КОНТЕКСТІ НОВАЦІЙ ПОДАТКОВОГО

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
У статті досліджено систему оподаткування банківських установ та обґрунтовано

необхідність посилення бюджетоутворюючої ролі банківської системи України в контексті
новацій Податкового кодексу України.

The article examines the tax system of banking institutions and the necessity of strengthening
the budget forming role of banking system of Ukraine in the context of the innovations of the Tax
Code of Ukraine.

Ключові слова: банківська установа, банківська діяльність, банківські операції, об’єкт
оподаткування, ставка податку, податкова база, податковий агент, дохід (прибуток)
банківської установи, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість,
податок на доходи фізичних осіб.

Податковий метод є основним методом мобілізації доходів суб’єктів економіки до
бюджетної системи України. Процес реформування вітчизняної податкової системи ще не
завершений. В окремих сферах економіки все ще залишаються проблеми в сфері
оподаткування, які перешкоджають реалізації її фіскального потенціалу. До найбільш
актуальних з них у сфері банківської діяльності відносять: а) часті законодавчі зміни в частині
оподаткування; б) постійні коригування методів нарахування та сплати податків; в) неналежне
виконання банками функцій податкового агента; д) право комерційних банків зменшувати
оподатковуваний прибуток на суми відрахувань у резерви; ж) обмежені можливості
вітчизняних банків, на відміну від зарубіжних, з одного боку, для залучення довгострокових
фінансових ресурсів, а з іншого – для спрямування наявних ресурсів безпосередньо на
фінансування суб’єктів реальної економіки тощо.

Разом з тим висловлюється думка, що система оподаткування банківських установ повинна
розглядатися насамперед як метод регулювання діяльності банків, а не метод акумуляції доходів
до бюджетної системи [4]. І лише на цій основі – банківські установи вже у короткостроковій
перспективі повинні стати стабільними, економічно сильними платниками податків, надійним
джерелом доходів бюджету [7].

Дослідженню специфіки системи оподаткування банків і розробці напрямів податкового
стимулювання їх фінансово-інвестиційної діяльності присвячені роботи багатьох учених, серед
них: Н. Агафонова, С. Буряк, М. Бутильков, О. Борисов, Д. Бекерська, А. Бризгалін,
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Л. Воронова, Л. Гончаренко, І. Д’яконова, І. Cало, О. Сєрбина, Н. Євченко, Л. Шевчук,
В. Москалюк, С. Попов, Л. Єфімова, І. Заверуха, В. Кротюк, Л. Клюско, О. Орлюк, В. Ольховик,
С. Палей, О. Поляк, А. Селіванов, Ю. Сколотяний, О. Кірєєв, Л. Кузнєцова, П. Пацурківський,
Ю. Ровінський, А. Носков, Н. Хімічева та інші.

Значна кількість наукових робіт, зокрема вітчизняних економістів, спрямована на
дослідження механізму сплати окремих податків банківськими установами та проблеми
їхнього відображення в бухгалтерському обліку. Але при цьому не приділяється достатньої
уваги проблемам впливу окремих податків на фінансові результати діяльності банків та оцінки
бюджетоутворюючої ролі банківських установ під час формування дохідної частини
Державного бюджету України.

Мета статті – узагальнення теоретичних і прикладних аспектів оподаткування банківських
установ та окреслення можливих шляхів посилення бюджетоутворюючої ролі банківської
системи в контексті новацій податкового законодавства України.

У фінансовій архітектурі економіки України банки не відіграють істотної ролі в забезпеченні
повного й своєчасного надходження податкових платежів до Державного бюджету України.
Сьогодні практично не існує банків, що функціонують як повноцінні та самостійні бізнес-
одиниці. Як правило, навколо банків існують мережі господарських структур, які або створили
банк, або виникли на його базі. Банки найчастіше виконують функцію розрахункових центрів,
що обслуговують і оптимізують фінансові потоки подібних „конгломератів”, використовуючи
методи фіктивно-індикативних угод та інші некоректні методи ведення бізнесу. У цих умовах
витрати банку можуть бути штучно доведені фактично до будь-якого бажаного рівня, а весь
необхідний прибуток переведено в „потрібні руки”. Реальний дохід, який дає банк, можна
оцінити тільки повністю відстеживши весь ланцюг фінансових операцій [14].

Банківський сектор вважається одним з найпрозоріших секторів української економіки,
але не всі банки є добросовісними платниками податків [14]. Як свідчать дані, наведені у
рис.1, у 2010 році в Україні зафіксовано негативний фінансовий результат діяльності банків. У
2010 році збитки задекларувало 35 банків (порівняно з 65 за підсумками 2009 року) [7].

Рис. 1. Фінансові результати діяльності банків за I квартал 2006–2010 років [2]
Негативна тенденція в частині від’ємного фінансового результату банківської діяльності в

Україні спричинена збитковістю банків з тимчасовою адміністрацією та банків, які ліквідуються.
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Зокрема, у 2010 році із 175 банків, які мали ліцензію Національного банку України на здійснення
банківських операцій, у стані ліквідації перебувало 19 банків; у 8-ми банках працювала
тимчасова адміністрація [1]. Ще однією причиною збиткової банківської діяльності є
неефективна система реалізації заставного майна, залученого як забезпечення під кредити, а
також уповільнення темпів приросту операційного результату в зв’язку з припиненням
кредитування та значними відрахуваннями в резерви під активні операції банків [7].

Більше ніж 90 % задекларованого податку на прибуток формують 11 банківських установ
(див. табл. 1). У структурі нарахованого податку на прибуток в розрізі груп банків переважають
найбільші та великі (див. рис. 2).

Таблиця 1
Рейтинг банків – найбільших платників податку на прибуток у 2010 році [2]

У середньому по Україні податкова віддача суб’єктів господарювання (у 2005-му
застосовували термін – податкове навантаження, тобто відношення сплаченого податку на
прибуток до обсягу прибутків (доходів)) становить 1,5 %.

Рис. 2. Структура нарахованого податку на прибуток у розрізі груп банків* [1, 2]

№ Область Назва банку Податок на
прибуток

Питома
вага, %

1. Київ БАНК „КРЕДІ
АГРІКОЛЬ”

47,6 29,3

2. Київ СІТІБАНК 24,1 14,8
3. Київ ОЩАДБАНК 18,3 11,2
4. Київ ПРИВАТБАНК 15,0 9,2
5. Київ ІНГ БАНК УКРАЇНА 13,4 8,2
6. Київ ПУМБ 8,7 5,3
7. Київ УКРЕКСІМБАНК 8,6 5,2
8. Дніпропетровс

ьк
ХОУМ КРЕДИТ 4,0 2,5

9. Київ УКРПРОФБАНК 3,7 2,3
10. Одеса МТБ 1,9 1,2
11. Київ ДЕЛЬТА БАНК 1,8 1,1

ІНШІ БАНКИ 15,6 9,7

40,80%
31,10%

18,20% 9,90%
найбільші
великі
середні
малі

*  Граничні кордони розміру активів для окремих груп банків на 2011 рік закріплено постановою НБУ
№ 668: найбільші (I група) – активи більше 14 млрд. грн; великі (II група) – активи більше 4,5 млрд. грн;
середні (III група) – активи більше 2 млрд. грн; малі (IV група) – активи менше 2 млрд. грн [1].
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Середня податкова віддача по податку на прибуток у банківській системі у 2010 році
становила 0,43 % (при 1,2 % за результатами І кварталу 2009 року). На рис. 3 зазначені
показники середньої податкової віддачі в розрізі окремих груп банків*.

Рис. 3. Податкова віддача по податку на прибуток в розрізі груп банків [2]
Податкове законодавство України є складним і динамічним, що викликає виникнення

проблем неоднозначності трактування його норм, зокрема при їх реалізації на практиці.
Відсутність визначеності в застосуванні загального порядку оподаткування в умовах значної
специфіки банківського продукту, діяльності банків і ведення бухгалтерського обліку є
причиною судових суперечок між податковими органами й банками-платниками податків.

Більшість вітчизняних банків використовує прогалини в законодавстві для ухилення від
оподаткування шляхом максимальної мінімізації сплачуваних податків [5, 9, 10]. Перелік
найбільш відомих „дір” можна почерпнути вже з інтернет-архівів української преси [14]. Серед
них: виплати страхових премій на адресу пов’язаних з банками страхових компаній (дочірніх
структур або акціонерів); відрахування на резерви по кредитних операціях; купівля цінних
паперів в „інвестиційних” цілях, як і деякі валютно-обмінні операції, які також можуть
виводитися з-під оподаткування; штучне завищення витрат і приховування дохідних статей
балансу; низька якість фінансової звітності банків, показники доходів в якій можуть
відрізнятися від доходів, що декларуються для податкових органів.

У рейтингу Світового банку, який визначає сприятливі умови для ведення підприємницької
діяльності, Україна посідає 145-е місце з 183 країн світу. На жаль, Податковий кодекс України
від 2 грудня 2010 року № 2756-VI (далі – ПКУ) не покращує позиції України [16]. Податковий
кодекс України базується здебільшого на нормах діючого податкового законодавства, а деякі
норми навіть ускладнюють його практичне застосування.

Основну ідею модернізації системи оподаткування з впровадженням Податкового кодексу
України можна визначити як зменшення ставок основних податків (див. схему 1) [12] з
одночасним розширенням бази оподаткування. У частині оподаткування банківської діяльності
введено визначення звичайної ставки проценту за кредит (позику) та визначено деталізований
перелік банківських доходів і витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування
(п. 135.4.2 та 138.1.1) [12].
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* Податкову віддачу більше 5 % має 5 банківських установ:  Інг Банк Україна – 6,46 %;  Банк „Креді
Агріколь” – 17,85 %; Сітібанк – 16,56 %; Хоум Кредит Банк – 5,11 %; Мотор-Банк – 5,28 % [2].
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Проаналізувавши податкові новації, ми зробили висновок, що Податковим кодексом
України передбачена докорінна зміна принципів визначення податкового зобов’язання банку
шляхом переходу на систему визнання доходів і витрат для цілей оподаткування, виходячи з
принципів фінансового (бухгалтерського) обліку. Норму про порядок оподаткування операцій
банків з відступлення права вимоги з Закону України „Про оподаткування прибутку
підприємств” адаптовано до методу нарахування [15]. Як один з основних елементів такого
переходу, скасовано так зване „правило першої події” і впроваджено принцип визнання доходів
та витрат у момент їхнього нарахування (принцип нарахувань).

Зміни зумовлені необхідністю усунення економічно необґрунтованих розбіжностей між
нормами ПКУ в частині оподаткування прибутку підприємств і положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку щодо визнання й оцінки доходів та витрат [16].

Схема 1

Перехід на метод „нарахувань” і зіставлень при визнанні доходів і витрат у податковому
обліку дозволить значно скоротити тимчасові різниці між податковим та бухгалтерським
обліком [13]. Внаслідок гармонізації податкового обліку з бухгалтерським платники податку,
починаючи з 1 січня 2012 року, будуть зобов’язані подавати фінансову звітність разом із
податковою.

Крім того, введено визначення субординованого боргу; правила обліку й сплати податку
на прибуток змінено в частині запровадження бухгалтерського обліку курсових різниць;
скасування оподаткування доходів у вигляді дивідендів, крім випадків, коли дивіденди сплачує
нерезидент; суттєве обмеження віднесення роялті до складу витрат [15].

Податковий кодекс зберіг „статус-кво” в режимі оподаткування операцій банківських
установ зі списання (продажу) банками проблемної заборгованості. Одним із найбільш
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привабливих способів вирішення питання з проблемною заборгованістю залишатиметься
продаж заборгованості банками колекторським агентствам і факторинговим компаніям. Тобто
колишній несприятливий режим зберігається (сплата банком як податковим агентом податку
на доходи фізичних осіб при прощенні боргу або його частини за кредитами, виданими
фізичним особам) [8].

Податковий кодекс не зробив більш зрозумілим і чітким режим реалізації заставного майна.
Зокрема, в ПК не визначено, які саме операції можуть кваліфікуватися як „звернення стягнення
кредитором на заставне майно”. Тому не зрозуміло, як будуть оподатковуватися (або не
оподатковуватися) ПДВ операції з продажу заставного майна в певних ситуаціях не
безпосередньо банком, а його агентом або третіми особами (наприклад, колекторами) [8].

Серйозною загрозою для банків є норми про обмеження перенесення збитків на майбутні
періоди, а також про обмеження резервування (30 % – 2011 р., 20 % – 2012 р. і далі). З погляду
формування резервів у податковому обліку, що також є важливим аспектом податкової
оптимізації банків, то, на нашу думку, рівень резервування 30 %, передбачений Податковим
кодексом на 2011 рік, є більш прийнятним для банківських установ [8]. Норма Податкового
кодексу щодо зменшення нормативу створення банками страхових резервів за рахунок витрат
може призвести, по-перше, до зменшення гарантованої суми повернення грошей вкладникам
банків, а по-друге, банки повинні будуть зменшити суми вже створених ними страхових
резервів*.

У чинному податковому законодавстві ще залишаються численні методологічні й
організаційно-процедурні питання оподаткування банківської діяльності, що не були належно
вирішені в Податковому кодексі України. Зокрема, практичний досвід застосування методу
„нарахувань” передбачає визнання процентних доходів по кредитно-депозитних операціях за
правилами бухгалтерського обліку. Якщо позичальник затримує сплату процентів, сума
нарахованих процентів відноситься на витрати кредитора в порядку врегулювання безнадійної
та сумнівної заборгованості (крім випадків, коли кредитор сформував страховий резерв за
рахунок витрат) [15]. При цьому метод нарахувань процентів (комісійних) за таким кредитом
(депозитом) не застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або списання
заборгованості, яка визнана безнадійною згідно зі статтею 159 Кодексу [12]. Чітко прописано,
що дохід по операціях з цінними паперами включається в доходи періоду, протягом якого
була здійснена або мала бути здійснена виплата процентів згідно з умовами випуску цінних
паперів. Тут методологічно залишається не зрозуміло, як враховуються в податковому обліку
суми незамортизованого дисконту / премії щодо придбаних цінних паперів [15].

Незважаючи на позитивні зрушення в системі оподаткування банківської діяльності, на
сьогодні потребують вирішення численні методологічні питання в частині оподаткування
операцій з іноземною валютою. Результат від продажу іноземної валюти визначається
відповідно до балансової вартості такої валюти, або вартості на дату здійснення операції, якщо
вона була проведена після дати звітного балансу (п. 153.1.4) [12]. Наявність двох методів
визначення собівартості реалізованої валюти суперечить нормам П(С)БО 16 „Витрати”, де

* Порядок відшкодування безнадійної заборгованості за рахунок страхових резервів для банків
встановлюється Національним банком України за погодженням із Міністерством фінансів України.
Жодна з чинних постанов НБУ (279, 481 та 424) офіційно не погоджена з Міністерством фінвнсів
України.
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собівартість реалізованої іноземної валюти визначається тільки за курсом Національного
банку України на дату продажу іноземної валюти. Водночас, відповідно до норм чинного
податкового законодавства [12], у разі продажу валюти, отриманої до дати балансу, ефект
зміни валютного курсу за період з дати балансу до дати продажу враховується для цілей
податкового обліку як курсова різниця, а в разі продажу валюти, отриманої після дати балансу,
– як собівартість проданої валюти.

Методологічні та організаційно-процедурні питання виникають як з боку платників
податків (наприклад, при обмеженні операцій по банківському рахунку), так і податкових
органів (зокрема, через обмеження доступу до інформаційної бази банківських установ).
Зазначена необхідність у подальшому науковому пошуку й удосконаленні існуючих форм і
методів оподаткування та податкового адміністрування банківських установ.

Аналіз змін, які відбулися в системі оподаткування, свідчить, по-перше, про наявність
суперечливих питань та нечіткості норм, що перейшли до Кодексу із чинного законодавства;
по-друге, наявність надто великої кількості посилань на зразок „у порядку, передбаченому
Кабінетом Міністрів України”, „у порядку, затвердженому Державною податковою службою
України”, „у порядку, затвердженому Міністерством фінансів України” тощо. Підраховано,
що в Податковому кодексі України Кабінет Міністрів України, ДПС України та Міністерство
фінанасів згадуються понад 500 разів [16].

Методологія оподаткування банків повинна бути взаємопов’язана з методологією
податкового контролю, аналізу й моніторингу податкового потенціалу банків, що сприятиме
гармонізації інтересів держави та учасників податкових відносин на ринку банківських послуг.
Це може позитивно вплинути на діяльність банків у частині організації їхніх взаємовідносин з
податковими органами та посилення бюджетоутворюючої ролі банківської системи.

Безперечно, що реалізація новацій чинного податкового законодавства дозволить створити
умови для підвищення ефективності системи оподаткування банків відповідно до податкової
політики, стратегічним завданням якої є забезпечення сталого економічного зростання. Але
сьогодні передчасним є висновок про те, чи будуть ці податкові новації достатніми, щоб
активізувати діяльність банків по довгостроковому кредитуванню економіки України в умовах
існуючих ризиків „неповернень” виданих кредитів.
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ДЕПРЕСИВНИЙ РЕГІОН: ПРОБЛЕМИ
ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Надано авторське бачення доцільності розгляду регіональних соціально-економічних
проблем з позиції системного підходу. Розглянуто окремий регіон як цілісну функціонуючу
систему з притаманними їй властивостями. Обґрунтовано доцільність урахування часових
лагів в оподаткуванні. Особливу увагу сконцентровано на використанні петель зворотного
зв’язку в процесі оподаткування.

Courtesy s vision appropriate consideration of regional socio-economic problems from the
standpoint of a systematic approach. A separate region as an integral functioning system with
its inherent properties. The necessity of time lags in taxation. Special attention is focused on the
use of feedback loops in the process of taxation.

Ключові слова: депресивність регіону, податкове регулювання, системний підхід,
система-регіон, принцип важеля, петлі зворотного зв’язку, часові лаги оподаткування.

Починаючи з 1996 року, на загальнодержавному рівні було прийнято рішення про початок
ліквідації вуглевидобувних підприємств Луганської області. На території Луганської області з
99 вугільних підприємств прийнято до ліквідації 48 з загальною вартістю 2,7 млрд. грн [1].
Станом на 01.01.2009 р. дев’ять шахт повністю ліквідовано, інші 39 шахт з 1996 року
залишаються у процесі ліквідації. Обсяги виконаних робіт на 01.01.2009 р. становлять 1,6 млрд.
грн або 59,3 % до проектної суми.

У результаті таких урядових рішень постраждали мешканці 72 населених пунктів
Луганщини [1], де не вирішуються невідкладні завдання формування місцевих бюджетів,
створення робочих місць, надання соціальних послуг, не забезпечуються конституційні права
громадян на освіту, охорону здоров’я [2, ст. 46–53].

У цілому, на Луганщині були звільнені майже 35 тис. гірняків, з урахуванням суміжників
і членів їх сімей залишилися без коштів для існування близько 200 тис. ос. [1]. Лише у гірняцьких
селищах Брянки було звільнено майже 3,5 тис. ос. Ще гірша ситуація в м. Стаханові, де було
ліквідовано абсолютно усі шахти та 17 суміжних підприємств. У місті з 155 тис. мешканців
нині залишилося близько 80 тис. ос. [1]. Ліквідуючи вугледобувні підприємства, ніхто навіть
не думав створювати робочі місця для звільнених саме шахтарів, обмежилися будівництвом
однієї фабрики, де працюють здебільшого лише жінки.

Такий стан упродовж останніх 13 років є підставою підвищення соціального напруження
у постраждалих від безсистемного закриття шахт у 10 містах та 6 районах області та має стійку
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тенденцію до наступного загострення у зв’язку з поширенням світової фінансово-економічної
кризи.

Ще у 2005 році Верховна Рада України прийняла Закон України „Про стимулювання
розвитку регіонів” [3], однак у частині визнання територій депресивними закон ще й дотепер
не працює – на сьогодні ще ні одна територія в Україні не визнана такою.

Відтак основною проблемою регіонального розвитку є відсутність державної концепції
стабілізації, підтримки регіонів, економічно обґрунтованої програми розвитку територій з
загрозливими показниками соціально-економічного напруження. Саме безсистемність дій
уряду, не бачення ретроспективних регіональних конфліктних ситуацій та їх руйнівних наслідків
призводить до щоденного наростання проблеми та виникнення тупикової ситуації щодо її
вирішення.

Сильні регіони – сильна держава. Цей принцип повинний бути провідним у конструктивній
державній політиці. Саме на цей шлях нині стала Російська Федерації, яка застосовує на
віддалених територіях прогресивні нанотехнології з метою побудови там розвиненої
інфраструктури, створює умови для переміщення зон і сфер діяльності наукомістких
виробництв у регіони, створюючи так робочі місця та інвестиційну привабливість регіону.

Основною перешкодою для подібного регіонального розвитку України залишається
відсутність відповідного законодавчого поля, здатного захистити депресивні території,
забезпечити їм розвиток соціально-економічної сфери та відсутність певних економічних,
зокрема, податкових стимулів для закордонних інвесторів.

Питання необхідності застосування системного мислення у вирішенні складних,
багатофакторних проблем вивчається як закордонними [4, с. 17–29], так і вітчизняними
вченими [5, с. 6–28]. Однак дотепер у них не проведені певні паралелі між системністю
вирішення проблеми та всебічним розвитком регіону як системи.

Зосередимо увагу на економічних, зокрема, податкових важелях всебічного розвитку
регіону. Принципові позиції податкового регулювання широко представлені в роботах
вітчизняних і закордонних учених-економістів: Іванова Ю., Крисоватого А., Юрія С.,
Василика О., Братути А., Клімова А., Ляшенко В. та інших. Проблемні питання податкового
регулювання в умовах депресивних регіонів розглядаються у роботах українських учених:
Т. В. Калінеску [6], В. С. Альошкіна [7], Я. В. Шевчука, І. В. Лексина Т. В. Грицюка,
І. О. Прокопа [8]. Однак дотепер у них не порушені питання, пов’язані з визначенням
особливостей депресивного регіону як системного явища та можливостей позитивного впливу
на його стан інструментами податкового втручання. У цьому сенсі постає питання: чи коректно
говорити про дієздатність податкового регулювання в умовах депресивних територій?
Можливо, з огляду на специфічні особливості даних територій, доцільно застосовувати
системний підхід як певний каталізатор до стимулювання розвитку проблемних регіонів.

Дана робота присвячена обґрунтуванню необхідності більш глибоко дослідити проблеми
депресивності регіону та можливості застосування системного підходу до заходів податкового
регулювання розвитку даних регіонів, а також визначити механізми дії зворотних зв’язків, як
основних елементів системи оподаткування та як позитивного фактора змін у соціально-
економічному розвитку регіону.

Кожний регіон, незважаючи на розміри його території, чисельність населення чи
приналежність до певної галузі, є окремою цілісною системою функціонування. Такій системі
притаманні певні властивості: безперервність функціонування, при цьому – постійна її
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еволюція, здатність до саморозвитку, збільшення внутрішньої різноманітності, цілеспрямована
самоорганізація та прагнення до стану рівноваги – динамічна рівновага. Відтак стан регіону,
як цілісної функціональної системи, необхідно розглядати з погляду теорії систем.

Регіон – це унікальна саморозвиваюча та безперервно функціонуюча система, в якій
матеріальна підсистема інтегрує в абстрактну та навпаки. Тобто постійно відбувається
перенесення здобутих наукових розробок на матеріальні властивості регіону: фінансові
ресурси, засоби виробництва, соціально-культурна сфера регіону та інші, і навпаки –
виробничі, технічні та технологічні проблеми дають певні поштовхи до наукових досліджень у
відповідних галузях.

Необхідно дуже ретельно обирати важелі впливу на діяльність регіону та не чекати миттєвих
бажаних результатів. Регіон є не просто системою, а складною, навіть динамічною складною
системою, схожою на павутиння, кожний елемент якої пов’язаний з іншими та відповідно
впливає на них. Чим більша кількість елементів у системі, тим вище складність деталізації. Чим
ширше коло можливих станів системи, тим більше можливих зв’язків та вище складність даної
системи.

Податкову систему також можна прирівняти до складної системи і практично усі спроби
її реформувати закінчуються крахом, тому що система протистоїть змінам. Система діє як
певна еластична мережа зв’язків – якщо перетягнути який-небудь вузол на нове місце, він
залишиться там доти, доки його там утримують. Варто лише його відпустити і він миттєво
займе своє первинне місце. Якщо розглядати цю здатність як частину системи, то тоді опір
системи стає не тільки неминучим, а його можна пояснити.

Якщо регіон досить довго випробує на собі певний тиск, який проявляється, скажімо у
фіскальному тягарі процесу оподаткування, то він, як будь-яка функціонуюча система, може
раптово зруйнуватися та набути певних рис депресивності. Тоді необхідно знайти певне
сполучення відповідних дій та рішень, застосування яких призведе до ситуації, коли регіон
сам буде готовий до змін. Такий підхід можна назвати принципом важеля, який вимагає
сприйняття регіону як системи з усіма її слабкими та сильними сторонами.

Стосовно регіону, який має ознаки депресивності та павутинні зв’язки між своїми
елементами, то для того щоб змінити стан одного елемента чи вузла, наприклад, залучити
притік нової робочої сили до депресивних регіонів з метою покращання демографічної
ситуації, там це можливо, необхідно тільки зацікавити відповідний елемент системи та заставити
його рухатися у потрібному напрямі. Тобто необхідно знати, як улаштована система, щоб
мати на неї вплив. Треба правильно визначити ключові зв’язки системи (наприклад, запустити
соціальну рекламу з відповідним закликом допомогти регіону) і зміни можуть відбутися самі
собою (знайдеться достатньо волонтерів, здатних і бажаючих здійснити цей захід). Потрібно
знати, де знаходиться оптимальна точка застосування важеля. Саме на неї необхідно впливати,
щоб отримати бажаний результат. У цьому і проявляється системне розуміння проблеми.

Маючи справу з регіоном, не можна здійснювати крапкові зміни, бо зміна у певному
елементі існування системи неминуче притягне за собою зміни в інших її елементах. Так,
податкові реформи принесуть зміни у загальну економічну систему регіону, ті, у свою чергу,
– у соціальну та демографічну, а останні – знову ж таки будуть впливати на економічний стан
регіону. Тобто усі частини системи пов’язані між собою прямо чи опосередковано, тому
зміни в одній частині породжують хвилі змін, які доходять до усіх інших. Хвилі від одного
процесу змін у кінцевому результаті досягнуть тієї частини, де почалися зміни, а значить
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доведеться реагувати на нові впливи. Таким чином, вплив повертається на початковий елемент
свого виникнення, але вже у модифікованому вигляді, який має вигляд петлі. Таке явище
можна назвати петлею зворотного зв’язку. Зворотний зв’язок припускає, що частина змін на
виході з системи знову подається до її входу. Тобто система використовує інформацію на
попередньому кроці, щоб внести зміни в те, що вона робить на наступному. Таким чином,
зворотний зв’язок є сприйняттям результату (ефекту) дій, що впливає на наступні дії. Приклад
існування петлі зворотного зв’язку в процесі оподаткування наведено на рис. 1.

Рис. 1. Наявність петель зворотного зв’язку стосовно змін у системі оподаткування
Існує ще один тип зворотного зв’язку, який починає діяти в певні моменти існування

системи. Це зворотний зв’язок, який врівноважує систему, тобто протидіє факторам
збурювання, протидіє змінам, підтримує стабільність системи та врівноважує систему,
регулюючи відмінність між дійсним і бажаним станом системи (рис. 2).
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Рис. 2. Наявність петель зворотного зв’язку, що врівноважують систему оподаткування
Доки існує така відмінність, зберігається і зворотний зв’язок, який врівноважує систему.

Чим менша відмінність між станами, тим менше змінюється система. Відтак, необхідний
чіткий механізм виміру різниці між дійсним та бажаним станами системи. Точність вимірів
повинна буди адекватна завданням, які стоять перед регіоном.

Досить цікавий та трохи інший тип зворотного зв’язку системи, який повинний діяти у
будь-якому функціонуючому регіоні – так званий попереджувальний зворотний зв’язок. Тут
вся справа у можливості системи передбачати майбутнє. Передбачення події, яка ще не
трапилася, стає причиною того, що у протилежному випадку не сталося б ніколи. Наприклад,
передбачуючи неминучу невдачу, у більшості випадків зазнаємо поразки. Відчувати себе
успішним – найкоротший шлях до успіху.

Виходячи з специфіки механізму дії попереджуваного зворотного зв’язку, можна
стверджувати, що переконання регіону (його мешканців) формують його майбутнє. Відтак
для покращання соціально-економічного рівня регіону та рівня життєдіяльності його населення
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треба не так багато зробити – вплинути на суспільну думку, докласти зусиль для позитивності
та необхідності тих чи інших дій, очікувати на відповідну реакцію регіону – якщо об’єкти
впливу були обрані правильно, вплив мав не нав’язливу, а багатогранну дію, – необхідно
тільки спостерігати за поступовою зміною існуючої ситуації. Приклад попереджувального
зворотного зв’язку процесу оподаткування, який здатний привести окремий регіон до
депресивного стану, наведено на рис. 3.

Рис. 3. Механізм дії попереджувального зворотного зв’язку в регіоні

Інформація, чутки про можливість закриття підприємства через якийсь час насправді
можуть призвести до справжнього закриття окремого підприємства та навіть прояву певних
рис депресивності у регіоні. Варіантів попереджувального зворотного зв’язку існує безліч.
При цьому необхідно пам’ятати, що ми самі їх створюємо і наслідок їх виникнення є
результатом необачних або навмисних дій розповсюджувачів інформації.

Маючи справу з функціонуючою системою, необхідно звернути увагу на те, що зворотний
зв’язок діє за принципом замкнутого контуру і потрібний певний час для того, щоб його
обігнути. Іншими словами – наслідки можуть проявитися не одразу.

Це стосується перетворень у економічній та соціальній сфері депресивного регіону.
Запропоновані заходи податкового регулювання та відповідні інструменти стимулювання
активності діяльності підприємницьких структур та громадян не можуть принести миттєвий
результат (ефект) – треба дати час механізму зворотного зв’язку проявити себе. Тобто
позитивний результат буде мати місце у будь-якому разі, але через певний часовий лаг,
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впродовж якого система прилаштовується до впливу на її елементи та втручання у її
функціонування.

Рис. 4. Часові лаги податкового втручання
З рис. 4 видно: а) система до втручання має хаотичні напрями розвитку; б) коли система

перебуває у хронічному кризовому стані (поява ознак депресивності) – починається
втручання у систему; в) з моменту впровадження певних дій, система починає діяти на опір
– явно проявляються перші негативні результати (невдоволення громадян через нерозуміння
майбутніх переваг), що зводить систему у ще гірший стан; г) після визначеного періоду часу
ситуація змінюється, завдяки впровадженню економічно та соціально обґрунтованої концепції
розвитку, деякий час система існує нейтрально без негативних проявів, що вже можна вважати
позитивним моментом; д) а далі – основний часовий лаг подоланий і йде позитивний розвиток
системи. З цього моменту система досягає бажаного, запланованого результату. Тут важливо
не зупинятися, а працювати з системою, не залишати без уваги отримані результати і  надалі
маніпулювати напрямами її розвитку.

Тривалість часового лагу буде залежати від ступеня складності системи та кількості
елементів, які створюють опір. Чим більша динамічна складність системи, тим більше часу
потрібно на те, щоб сигнал зворотного зв’язку пройшов по мережі її взаємозалежних елементів.
Швидкість усієї системи визначається найбільш повільною її ланкою. Таким чином, маючи
справу з депресивними регіонами, треба враховувати те, що ефект виникне з певною
затримкою (часовим лагом). Не треба очікувати, що позитивні результати перемін проявляться
миттєво. Те, що робиться зараз, проявиться тільки у майбутньому, тобто причиною якихось
певних сьогоденних проблем є дії та вчинки у минулому. Потрібно усвідомити, що сьогоденні
вчинки формують перспективи майбутнього.

Підводячи підсумки даного дослідження, потрібно підкреслити, що для повного розуміння
наслідків процесу запровадження інструментів податкового втручання у життєдіяльність
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депресивного регіону необхідно розглядати його з позицій системного мислення: тобто регіон
є самостійною, цілісною, функціонуючою та відкритою системою, яка здатна певним чином
реагувати на всі втручання в її стан. Для досягнення певних позитивних бажаних зрушень у
соціально-економічному стані регіону можна застосовувати принцип важелю, з чітким
визначенням оптимальної точки його застосування.
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ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ РЕФОРМУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню дієвості екологічного податку в Україні, основних
напрямів проведеної податкової реформи стосовно нього, виявленню наслідків такого
реформування та перспектив його розвитку.

The article is devoted to the research of effectiveness of collection for contamination of NPS
in Ukraine, basic directions of tax reform in relation to it, to the exposure of consequences of
such reformation and prospects of its development.

Ключові слова: навколишнє природне середовище, збір за забруднення навколишнього
природного середовища, екологічний податок.

Економічна криза, яку переживає Україна, призвела до скорочення промислового
виробництва і, внаслідок цього, скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти та розміщення відходів.
Резерви зниження навантаження на навколишнє природне середовище (далі – НПС), закладені
в період економічної кризи, можуть бути швидко вичерпані, тому важливим є пошук шляхів
надання економічному зростанню нової якості, щоб відновлення економіки, зростання
промислового виробництва супроводжувалося впровадження ефективних природоохоронних
технологій. Екологічні податки в комплексі з іншими економічними інструментами в практиці
розвинених країн світу ефективно та широко використовуються для досягнення даних цілей.

Реалізація регулятивної їх функції дозволяє, по-перше, зробити вартість продукції
адекватною витратам, у тому числі і природних ресурсів і збитків, нанесених навколишньому
природному середовищу, по-друге, сприяти компенсації екологічного збитку підприємством-
забрудником, а не суспільством, спонукати розвиток екологозбалансованих виробництв і
видів діяльності і дестимулювати екологодеструктивну діяльність. Екологічні податки
здійснюють вплив на ціну продукції, далі вступає в дію ринковий механізм, який впливає на
поведінку виробників і споживачів, попит і пропозицію продукції залежно від її
екологічності [1]. Реалізація фіскальної функції дозволяє акумулювати фінансові ресурси для
заходів з охорони та оздоровлення НПС. Крім того, екологічні податки спроможні призвести
до зниження рівня забруднення НПС при менших витратах держави порівняно з використанням
інших інструментів.

© Новицька Н. В., 2011
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Фундаментальні розробки в сфері екологічного оподаткування закладені в працях
Балацького О. Ф., Веклич О. О., Гаркушенко О. Н., Данилишина Б. М., Дорогунцова С. І.,
Кашенко О. Л., Мельника Л. Г., Міщенка В.С., Трегобчука В. М. Проте життя змінюється і
постають нові проблеми підвищення ефективності та удосконалення екологічного
оподаткування.

Одним із перших екологічних податків, запроваджених в Україні, став збір за забруднення
НПС, введений у 1991 р. Основою для його введення стали концепція та методика розрахунку
економічного збитку від забруднення НПС, праці, розроблені в СССР фахівцями сумської
школи економістів-екологів*. Крім того, введення збору за забруднення НПС в Україні було
зумовлено принципом екологічної політики „забруднювач платить”**.

Як зазначає основоположник ряду наукових напрямів економіки природокористування
К. Г. Гофман, встановлена система платежів за забруднення і утворюваних здебільшого за
рахунок цих платежів екологічних фондів, за своїми багатьма характеристиками була
унікальною. Зокрема, унікальною була шкала податкових ставок за десятками і сотнями
забруднюючих речовин, які були єдиними для всієї країни, та фінансове забезпечення
природоохоронних заходів, що було поставлене в жорстку залежність від надходження коштів
до фондів охорони НПС [2].

Досліджуючи українську практику функціонування збору за забруднення НПС, зазначимо,
що ним не повною мірою виконувалися регулятивна та фіскальна функції. Середнє значення
частки збору за період 2002–2009 рр. у ВВП становило – 0,11 %, доходах бюджету – 0,39 %,
податкових надходженнях – 0,53 %, що свідчить про його низьке фіскальне значення [3].

Проведений нами кореляційно-регресійний аналіз впливу надходжень від збору за
забруднення НПС на кожну окремо складову бази оподаткування довів існування прямого
зв’язку між вказаними показниками (лаг впливу відрізнявся за складовими бази оподаткування
і становив для викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
– 4 роки, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел –
8 років, скидів забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти – 3 роки, утворення
відходів І-ІІІ класів небезпеки – 7 років) [4]. Це свідчить про те, що збір не впливав на базу
оподаткування в напрямі зменшення, регулятивна функція збору виконувалася не повною
мірою, нормативи були низькими, не стимулювали підприємства до інвестицій
природоохоронного призначення. Таким чином, практика функціонування збору за
забруднення НПС показала його неефективність і необхідність нагального реформування.

Проведена з набранням чинності Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податкова
реформа торкнулася і збору за забруднення НПС, тому метою нашої статті було поставлено
дослідити основні напрями проведеної реформи та провести оцінку її доцільності, а також
окреслити шляхи стосовно подальшого його розвитку.

Першою новацією, яка вводиться ПКУ, є зміна назви „збір за забруднення навколишнього
природного середовища” на „екологічний податок”. Проводячи семантичне дослідження

* Виникла на початку 70-х рр. під керівництвом О. Балацького.
** Принцип „забруднювач платить”, який вперше був сформульований в 1972 р. Організацією

економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Потім він був включений у текст Римського договору
про формування Європейського співтовариства і в 1992 р. внесений у Декларацію Ріо – один із базових
документів світового саміту. Даний принцип заснований на теорії А. Пігу, на підході до інтерналізації
зовнішніх витрат, що зумовлені забрудненням НПС, у внутрішні витрати виробництва.
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термінів „податок” і „збір”, зазначимо, що відповідно до [5] найбільш суттєвими відмінностями
між податком і збором можна виділити наступні: по-перше, податки – це безумовні платежі,
а збори сплачуються в зв’язку з отриманою послугою, що надається платнику податків, по-
друге, для зборів характерні відносини відплатності, чого немає у відносинах зі сплати податків.
По-третє, принциповою відмінністю податку від збору (плати) є цільове використання коштів
від надходження зборів.

Для екологічного податку характерними є деякі з ознак збору, зокрема, цільове
використання коштів від його надходження. Екологічний податок надходить до фонду охорони
НПС, з якого фінансуються заходи з охорони НПС. А от за іншими ознаками цей податковий
інструмент має ознаки податку. Зокрема, екологічний податок не можна повною мірою
пов’язати з наданням державою послуг взамін на сплату, тільки за однією складовою бази
оподаткування, а саме обсягами утворених або накопичених радіоактивних відходів державою
надається послуга – зберігання радіоактивних відходів. Фактично за цією складовою бази
оподаткування екологічний податок є платою державі за зберігання або утилізацію
радіоактивних відходів. Напрями використання коштів екологічного податку за іншими
складовими бази оподаткування не можна назвати послугами, що надаються платникам
податків за сплату податку. Так, якщо екологічний податок сплачується за забруднення повітря,
водних об’єктів та розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів, то перелік витрат
фондів з охорони НПС є значно ширшим: охорона атмосферного повітря, охорона вод,
поводження з відходами, землекористування та корисні копалини, заповідні території, інші
видатки.

Відносини відплатності також не є характерними для цього податкового інструменту,
отримані платниками податків за сплату податку блага, не є пропорційними виплатам. Так,
витрати на охорону навколишнього середовища не розподіляються пропорційно виплатам.
Так, якщо в структурі надходжень від збору за забруднення НПС найбільшу питому вагу
мають надходження збору за забруднення НПС у частині викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, то в структурі витрат фонду охорони НПС найбільшу питому вагу мають
витрати на охорону водних ресурсів.

Крім того, термін „екологічний податок” відповідає загальному визначенню, що
використовується Європейським Співтовариством, OECD і Міжнародним енергетичним
агентством (IEA), зокрема, екологічні податки – це такі податки, у яких базою оподаткування
виступають фізичні одиниці чинника негативного впливу на НПС [6].

Іншим нововведення в ПКУ є збільшення ставок податку (табл. 1.). Як і раніше, ставки
податку будуть щорічно коригуватися, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін
виробників промислової продукції. На перший погляд, якщо порівняти ставку екологічного
податку і нормативи збору за забруднення НПС, то рівень збільшення є суттєвим і становить
від 8,4 до 20,4 разів. З урахуванням індексації нормативів збору 3,6 – 4,8 раза. До набрання
чинності ПКУ діяли коригуючі коефіцієнти, їх фактично включено в розмір базової ставки для
всіх складових бази оподаткування, крім обсягів розміщення відходів. Якщо порівняти рівень
збільшення ставки екологічного податку порівняно з проіндексованим нормативом збору за
забруднення НПС з граничним значенням добутку коригуючих коефіцієнтів, то рівень
підвищення буде не досить високим. Крім того, збільшення ставок є відтермінованим і
поступовим.
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Таблиця 1
Порівняння нормативів збору за забруднення НПС та ставок екологічного збору

Ставки екологічного податку за наступними складовими бази оподаткування: обсяг
радіоактивних відходів, які тимчасово зберігають їх виробниками понад установлений
особливими умовами ліцензії строк за категоріями активності та видами, вартість джерел
іонізуючого випромінювання, обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими
організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) залишилися на рівні нормативів
збору за забруднення НПС. Дана норма законодавства є обґрунтованою, зважаючи те, що
базу оподаткування щодо вказаних складових було розширено з 1.04.2009 р. і донині невідомо
дієвість запроваджених ставок.

Позитивним нововведенням ПКУ є запровадження інституту податкового агента стосовно
екологічного податку за такою складовою бази оподаткування, як обсяги викидів
забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі
використання ними палива. Таке реформування значно спрощує процес адміністрування
екологічного податку, адже всі операції щодо виконання процесу податкового обов’язку
проводить за реального платника номінальний платник – податковий агент [7].

Коло платників екологічного податку розширено за рахунок фізичних осіб, власників
транспортних засобів, які купують пальне, а базу оподаткування – за рахунок викидів
забруднюючих речовин авіаційним транспортом. Таке розширення позитивно вплине на

№
з/
п

Складова бази
оподаткування

Збільшенн
я ставки

порівняно
з

нормативо
м, разів

Збільшення
ставки

порівняно з
проіндексова

ним
нормативом,

разів

Збільшення
ставки порівняно

з
проіндексованим

нормативом з
коригуючим

коефіцієнтом,
разів

1.

Обсяги викидів
забруднюючих речовин
стаціонарними
джерелами

15,28 3,60 1,21

2.
Обсяги викидів
забруднюючих речовин
пересувними джерелами

11,36 3,58 1,21

3.
Обсяги скидів окремих
забруднюючих речовин
у водні об’єкти

15,3 3,6 1,3

4.

Обсяги скидів
забруднюючих речовин
у водні об’єкти залежно
від їх концентрації

20,4 4,8 1,7

5.

Обсяги розміщених
відходів, залежно від
класу небезпеки та рівня
їх небезпечності

8,4 2,0 2,0
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спроможність виконання екологічним податком регулятивної і фіскальної функції. Адже, за
нашими розрахунками, лаг впливу надходжень від екологічного податку на цю складову бази
оподаткування становить 8 років – він є найбільшим серед усіх складових бази
оподаткування [4]. Це було зумовлено тим, що не всі користувачі транспортних засобів
сплачували екологічний податок. Викиди забруднюючих речовин, спричинені приватним
транспортом, були більшими за викиди корпоративного транспорту.

Іншою новацією ПКУ є проведена диференціація ставок екологічного податку за видами
дизельного пального залежно від вмісту в ньому сірки та речовини, з якої воно виробляється
(для дизельного біопалива ставка є меншою), що є стимулом до використання екологічно
безпечних видів палива.

Як видно з табл. 1, рівень збільшення ставки екологічного податку порівняно з
проіндексованим нормативом з добутком коригуючих коефіцієнтів збору за забруднення
НПС спостерігається за такою складовою бази оподаткування, як скиди забруднюючих
речовин, є вищим ніж за деякими іншими складовими бази оподаткування. Дане підвищення
є обґрунтованим. Як було сказано вище в структурі надходжень збору за забруднення НПС,
найменшу частку займають надходження від скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти
(у цілому по Україні частка збору за скиди у водні об’єкти у загальних надходженнях збору
становила 7,3 %) (див. рис. 1).

А кошти, спрямовані на послаблення наслідків забруднення водних ресурсів, займають
найбільшу частку в структурі капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону НПС
(рис. 2), через те що забруднення водних ресурсів є найбільш нагальною проблемою для
України (24 % стічних вод очищаються не достатньо, а приблизно 12 % водоймищ не
відповідають санітарним вимогам).

Іншою новацією, що вноситься Податковим кодексом, є норма щодо зарахування частини
екологічного податку (у 2013 р. – 33 %, з 2014 р. – 50 %) бюджету зі спрямуванням таких
коштів на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у
межах сум сплаченого ними екологічного податку.

58,6

7,3

34,1

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

за розміщення відходів
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На нашу думку, позитивним нововведенням є норма щодо акумуляції частини коштів від
екологічного податку на підприємствах, але запроваджений механізм фінансування не буде
працювати ефективно через ряд факторів, деякі з них: високі транзакційні витрати і значний
лаг від моменту перерахування коштів у бюджет до моменту повернення їх на підприємство.
Доцільним буде запровадити створення підприємствами спецрахундів і після розрахунку
суми екологічного податку перерахування на них відповідної частки податку згідно з
законодавством. А також запровадження санкцій у разі нецільового використання зазначених
коштів.

Після цього підприємства отримають додаткове джерело фінансування потреб з охорони
НПС, що є актуальним, адже в даний час у структурі джерел фінансування капітальних
інвестицій і поточних витрат на охорону НПС найбільшу частку займають власні кошти
підприємств (рис. 3). Так, у 2009 р. ці частки становили відповідно 76,5 % і 95,8 %, за рахунок
коштів Державного та місцевих бюджетів і було освоєно 20,5 % капітальних інвестицій,
здійснено 4,1 % поточних витрат на охорону НПС.

Рис. 3. Структура капітальних інвестицій і поточних витрат на охорону навколишнього
природного середовища за джерелами фінансування в 2009 р.

Як показали результати наших досліджень, цих коштів недостатньо. Зокрема, нами була
побудована поліноміальна кореляційно-регресійна модель впливу інвестицій та поточних
витрат на охорону НПС на базу оподаткування збором за забруднення НПС 2009 р. у розрізі
регіонів. Для цього попередньо було проведено факторний аналіз (за методом головних
компонент) бази оподаткування, який дозволив їх скоротити з чотирьох складових до одного
фактора. Коефіцієнт детермінації становив R = 0,87, що свідчить про високий ступінь
взаємозв’язку аналізованих показників, зв’язок є зворотним, а це означає, що поточні витрати
та інвестиції на охорону НПС впливають на базу оподаткування в напрямі зменшення. Нами
були розраховані значення критеріїв та проведені всі необхідні тести для визначення
адекватності моделі.
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Дану залежність було продиференційовано і досліджено на екстремум (мінімум).
Розраховане значення поточних витрат і інвестицій, при якому досягається мінімум бази
оподаткування, було порівняно з середнім значення даного показника за регіонами. Такі
розрахунки дозволили зробити висновок, що для мінімізації бази оподаткування збору за
забруднення НПС необхідним є збільшення значення середнього показника за регіонами
поточних витрат та інвестицій в охорону НПС у 12 разів, причому лаг впливу становить 2 роки.

Іншою позитивною зміною, що вноситься ПКУ, є ліквідація підвищуючих коефіцієнтів до
нормативів збору за забруднення НПС за понадлімітні скиди забруднюючих речовин у водні
об’єкти та розміщення відходів. Така шкала нормативів збору за забруднення НПС була
неефективною. До реформування ставки нормативів за скиди забруднюючих речовин у водні
об’єкти та розміщення відходів за понадлімітні обсяги застосовувалися з коефіцієнтом 10 до
граничної податкової ставки і з коефіцієнтом 1 у разі неперевищення лімітів. Крім того,
джерелом сплати збору за забруднення НПС за понадлімітні скиди та розміщення відходів є
прибуток після оподаткування, що ще більше збільшувало граничну ставку збору. Дана шкала
спонукала підприємства до ухилення від сплати податків.

Але, разом з тим, ліквідація даного коригуючого коефіцієнта з набранням чинності ПКУ
спричинить ліквідацію санкцій стосовно понадлімітного забруднення взагалі. Це суперечить
чинному законодавству стосовно нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих
речовин і розміщення відходів. Так, нормативи гранично допустимих скидів забруднюючих
речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості
води водних об’єктів, тобто науково обґрунтованих значень концентрації забруднюючих
речовин та показників якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) і санітарно-
гігієнічних норм у місцях розташування джерел водопостачання та водокористування, для
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та водних екосистем [8; 9].
Нормативи розміщення відходів встановлюються з метою запобігання або зменшення обсягів
утворення відходів та стимулювання впровадження маловідходних технологій [10].

Проведене дослідження та оцінка доцільності запропонованих у ПКУ реформувань
дозволили зробити такі висновки:

– позитивними змінами є: функціонування збору за забруднення НПС у вигляді
екологічного податку, збільшення ставок екологічного податку, запровадження інституту
податкового агента, розширення бази оподаткування, проведення диференціації ставок за
видами дизельного пального, ліквідація підвищуючих коефіцієнтів до ставок екологічного
податку за понадлімітні скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та розміщення відходів;
спрямування частини екологічного податку на фінансування виключно цільових проектів
екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку;

– перспективи розвитку екологічного податку: розробка шкали ставок за обсяги
понадлімітних скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів, механізму акумуляції
частини коштів від екологічного податку на підприємствах, „через” відкриття спецрахунків.
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РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ
ЧИННИКІВ ВИКОРИСТАННЯ

ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ТНК В
УКРАЇНІ

У цій статті здійснено аналіз мікроекономічних чинників використання трансферного
ціноутворення при внутрішньофірмових трансферах товарів і послуг іноземними
транснаціональними корпораціями в Україні на основі бінарної логістичної регресії.
Показано залежність між використанням трансферного ціноутворення та такими
чинниками, як сфера діяльності корпорації (матеріальне чи нематеріальне виробництво)
та тип системи прийняття рішень про внутрішньофірмові операції.

The Article analyses microeconomic factors affecting the use of transfer pricing in intra-firm
transfers of goods and services by foreign transnational corporations in Ukraine based on
binary logistic regression. The Article demonstrates the relation between the use of transfer
pricing and such factors as the sphere of activities of a corporation (tangible or intangible
production) and the type of decision-making system with regard to intra-firm transfers.

Ключові слова: внутрішньофірмові операції, мікроекономічні чинники, транснаціональна
корпорація, трансферне ціноутворення, податки.

Питання використання трансферного ціноутворення транснаціональними корпораціями
(ТНК) залишається об’єктом підвищеного інтересу з боку фінансистів, представників влади
та наукової спільноти. Використання трансферних цін для досягнення загальнокорпоративних
цілей (максимізація прибутковості, завоювання нових ринків, обхід валютного контролю тощо)
та супутні ефекти цих цін як для самих корпорацій, так і для національних держав піднімають
проблематику трансферного ціноутворення на високий щабель.

Водночас трансферному ціноутворенню приділено значну увагу в розвинених країнах,
науковці країн з перехідною економікою та України зокрема почали цікавитися питанням
встановлення трансферних цін відносно недавно. Це зумовлено як зростаючою присутністю
іноземних ТНК на ринках цих країн [12], так і більш суворим регулюванням і контролем за
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трансферними цінами з боку державних органів. Для України питання трансферного
ціноутворення є особливо важливим через порівняно слабку законодавчу базу з цього питання
та недостатньо вдалий досвід українських податкових органів у боротьбі з маніпулюванням
трансферними цінами. Питання трансферного ціноутворення набуває ще більшої актуальності
з прийняттям Податкового кодексу України*, в якому містяться детальні норми щодо
регулювання звичайних (трансферних) цін.

Проблематикою трансферного ціноутворення ТНК цікавився ряд вітчизняних і зарубіжних
учених. Серед фундаментальних зарубіжних праць із цієї тематики можна назвати праці
М. Аллеса, С. Борковські, С. Датара, Л. Іден, Д. Роусланга, Д. Хіршляйфера і Т. Хорста.
Авторами ряду зарубіжних публікацій з питань трансферних цін стали також такі науковці, як
С. Асєєва, П. Баклі, Н. Вафіна, М. Вахрушина, О. Волкова, Р. Екклес, Дж. Коллінз, В. Крилов,
Д. Лессард, Д. Ліцукова, В. Пашкус, А. Плещинський, О. Семяновський, Р. Тенг, Д. Х’юджес
та інші вчені. Присвятили цьому питанню свої праці також і вчені на теренах України, такі як:
Г. О. Бєгунц, Н. В. Гришко, П. В. Дзюба, Р. О. Заблоцька, О. І. Мусієнко, Л. В. Нападовська,
О. І. Рогач, С. О. Якубовський та інші. Водночас ступінь розробки проблематики
внутрішньофірмового руху фінансових ресурсів ТНК та зокрема трансферного ціноутворення
в Україні все ще залишається недостатнім.

Основним завданням цього дослідження є виявлення зв’язку між використанням
трансферних цін та окремими мікроекономічними чинниками, виділеними на основі
факторного аналізу.

Поставлене завдання передбачає реалізацію в статті наступних завдань: 1) сформулювати
та обґрунтувати гіпотези щодо впливу окремих мікроекономічних чинників на використання
трансферного ціноутворення ТНК в Україні; 2) зібрати емпіричний матеріал для перевірки
відповідних гіпотез, 3) перевірити сформульовані гіпотези за допомогою бінарного
логістичного регресійного аналізу та 4) узагальнити отримані результати.

Трансферне ціноутворення виступає одночасно міжнародною податковою стратегією і
інструментом максимізації прибутковості ТНК завдяки мінімізації податкових зобов’язань у
країнах, в яких діють її підрозділи, за умови дотримання комплексних регуляторних норм
щодо встановлення трансферних цін [2; 7, c. 36]. Рішення щодо трансферного ціноутворення
здійснюють значний вплив на міжнародну діяльність ТНК та дозволяють досягати ряду
фінансових цілей, таких як: зниження податку на прибуток, зниження тарифів, мінімізація
валютних ризиків, уникнення конфліктів з урядами приймаючих країн, управління грошовими
потоками та конкурентними позиціями та здійснення оцінки ефективності діяльності
підрозділів, а також використовуються такі ціни, як інструмент мотивації та гармонізації
виробничих відносин між своїми підрозділами [13, c. 1, 5].

Економія на транзакційних витратах є важливою детермінантою політики трансферного
ціноутворення ТНК [1, c. 80]. Вона торкається як питань інтерналізації операцій ТНК, так і
питань визначення економічних умов уже інтерналізованих операцій. Після інтерналізації
операцій обмін у середині ТНК будується на основі економічної ефективності транзакцій, що
зумовлює обсяг та інтенсивність внутрішньофірмового обміну та політику визначення
економічних і фінансових умов таких трансферів. Необхідно зазначити, що головний офіс

* Нещодавно прийнятий Податковий кодекс України [3, c. 7, 12–13] та податкове законодавство,
яке було чинним до його прийняття, оперують терміном „звичайна ціна”, що має більш широке
застосування, ніж термін трансферна ціна.
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ТНК втручається у внутрішньофірмові трансфери лише за умови, що потенційні вигоди
перевищують бюрократичні та інформаційні втрати від такого втручання [11, c. 954]. Тому
використання трансферного ціноутворення для опосередкування внутрішньофірмового
обміну або як окремого інструменту переведення фінансових ресурсів всередині ТНК буде
відбуватися не завжди.

Для здійснення аналізу використання трансферного ціноутворення українськими
підрозділами ТНК у квітні-липні 2010 року було зібрано первинні дані методом анкетування.
Анкета розповсюджувалася серед представників іноземних ТНК на ринку України, через
професійні асоціації та серед особистих контактів автора. У результаті було відібрано
29 релевантних анкет, які і склали основу цього емпіричного дослідження.

На використання трансферного ціноутворення ТНК можуть впливати наступні
мікроекономічні чинники, що зумовлюють гіпотетичний знак відповідних змінних у
оцінюваному регресійному рівнянні (див. табл. 1):

– галузь та сфера виробництва (IND): ТНК, зайняті у сфері матеріального виробництва,
здійснюють більше внутрішньофірмових трансферів через переважно матеріальний характер
внутрішньофірмової торгівлі, в той час як ТНК у сфері нематеріального виробництва можуть
здійснювати лише обмежені обсяги таких трансферів, а деякі внутрішньофірмові роботи чи
послуги можуть взагалі не відображатися в бухгалтерському обліку, оскільки обсяги таких
послуг досить складно визначити, що дозволяє суб’єктивно використовувати такі ціни;

– баланс внутрішньофірмових операцій іноземної ТНК з українським підрозділом –
позитивний (PBAL) або негативний (NBAL): такий баланс показує імпорт або експорт товарів
і послуг до структурного підрозділу. Залежно від напряму руху потоків реальних активів,
податкових режимів у країнах, в яких діють підрозділи ТНК, та корпоративних цілей, замість
трансферного ціноутворення можуть застосовуватися інші, більш дієві інструменти
переведення фінансових ресурсів всередині ТНК. Крім того, нейтральний баланс
внутрішньофірмових операцій ТНК свідчить про недостатньо значні обсяги
внутрішньофірмової торгівлі ТНК з її українським підрозділом або взагалі про відсутність
таких операцій;

– розмір ТНК (SIZE): чим більшою є ТНК, тим більшим є потенційний обсяг
внутрішньофірмової торгівлі між її структурними підрозділами, що робить трансферне
ціноутворення важливим фінансовим інструментом;

– знаходження головного офісу ТНК у країні, яка входить до ОЕСР (OECD): більш суворе
регулювання трансферного ціноутворення в цих країнах, з одного боку, робить практику
трансферного ціноутворення прозорою та унеможливлює приховування внутрішньофірмових
операцій (зокрема, операцій з послугами), а з іншого – може стимулювати ТНК до
використання інших внутрішньофірмових фінансових інструментів, таких як: пряме
кредитування, дивідендна та валютна політика тощо;

– ступінь інтернаціоналізації ТНК (INT): чим більше структурних підрозділів ТНК
перебувають у різних країнах, тим більш розгалуженою є внутрішньофірмова мережа ТНК.
Більша кількість зв’язків українського підрозділу з іншими підрозділами потребує більшої
різноманітності інструментів внутрішньофірмового руху фінансових ресурсів і підвищує
ймовірність використання трансферного ціноутворення корпорацією;

– частка власності в українському підрозділі (OWN): чим більшою є частка власності ТНК,
тим більший вплив головний офіс ТНК здійснює на прийняття операційних та фінансових
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рішень у структурних підрозділах, у тому числі рішень про внутрішньофірмовий обмін і
фінансові умови;

–  система прийняття рішень щодо внутрішньофірмових операцій – централізована (CSYST)
або децентралізована (DSYST): рішення щодо фінансових умов таких операцій можуть
прийматися централізовано головним офісом, децентралізовано або у змішаній формі.
Залежно від системи прийняття рішень ТНК може надавати перевагу тим чи іншим
внутрішньофірмовим інструментам для руху фінансів між підрозділами.

Опис незалежних змінних регресійного рівняння, їх можливих значень у рівнянні та гіпотез
щодо знаку цих змінних наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Опис незалежних змінних рівняння та гіпотез щодо їх знаку

Джерело: складено автором.

Для з’ясування мікроекономічних чинників, які впливають на здійснення
внутрішньофірмових операцій та використання трансферного ціноутворення, оцінимо
логістичну регресію із залежною бінарною змінною TP, яка приймає значення 1, якщо ТНК
використовує трансферне ціноутворення та 0, якщо вона не застосовує цей фінансовий
інструмент*:

zе
Р 


1

1
, де z=b1ЧIND+b2ЧPBAL+b3ЧNBAL+b4ЧSIZE+b5ЧOECD+

+ b6ЧINT + b7ЧOWN + b8ЧСSYST + b9ЧDSYST + e (1)

Змінна Тип змінної Значення Знак

IND
Незалежна
фіктивна

1 для матеріального виробництва;
0 для нематеріального виробництва +

PBAL
Незалежна
фіктивна

1, якщо баланс є позитивним;
0 в усіх інших випадках +/-

NBAL
Незалежна
фіктивна

1, якщо баланс є негативним;
0 в усіх інших випадках +/-

SIZE Незалежна Натуральний логарифм від валових
доходів за попередній рік +

OECD
Незалежна
фіктивна

1, якщо знаходиться в країні ОЕСР;
0 в іншому випадку +/-

INT Незалежна Кількість підрозділів ТНК мінус один +

OWN Незалежна 0,2 для асоційованої компанії, 0,5 для
дочірньої компанії та 1 для філіалу +

CSYST
Незалежна
фіктивна

1, якщо система є централізованою;
0 в усіх інших випадках +/-

DSYST
Незалежна
фіктивна

1, якщо система є децентралізованою;
0 в усіх інших випадках +/-

* Оскільки змінна має бінарний характер (приймає значення 1 або 0), застосування традиційного
лінійного кореляційно-регресійного аналізу є неможливим.
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Таблиця 2
Таблиця коефіцієнтів бінарної логістичної регресії

Примітки: * показує статистичну значимість коефіцієнта на рівні 0,1.
** показує статистичну значимість коефіцієнта на рівні 0,05.
*** Виключення змінної SIZE з моделі для уникнення мультиколінеарності через її високу кореляцію

зі змінною INT (на рівні 0,749) суттєво не змінює основні результати регресії.
Джерело: складено автором на основі розрахунків в пакеті MiniTab.

Оцінка бінарної логістичної регресії на основі функції logit із залежною змінною
використання трансферного ціноутворення TP показала статистичну значимість незалежної
змінної IND на рівні 0,05 та змінної DSYST на рівні 0,1 (див. табл. 2). При цьому регресія
характеризується високим ступенем статистичної достовірності*. Застосування аналізу на
основі функції logit на відміну від функції probit зумовлено недостатнім розміром вибірки
для підтвердження нормального розподілу.

Як видно з результатів регресійного налізу, трансферне ціноутворення більше
використовується в галузях матеріального виробництва, що відповідає гіпотезі щодо
відповідного знаку коефіцієнта регресійного рівняння. Матеріальна природа більшості
внутрішньофірмових операцій у галузі матеріального виробництва** передбачає обов’язкове
використання трансферних цін у відносинах між підрозділами. Крім того, саме сфера
матеріального виробництва передбачає більший обсяг операцій між підрозділами ТНК, хоча
такий обсяг та інтенсивність торгівлі значно коливається залежно від конкретної галузі діяльності
ТНК [9, c. 666–667]. Значимість галузі при виборі методу трансферного ціноутворення та

Функція зв’язку: логіт
Залежна змінна Значення Кількість

TP 1 16 (подія)
0 13
Всього 29

Незалежні змінні Коефіцієнт Станд. похибка z-стат. Значення р
Константа –0,699459 3,35293 –0,21 0,835
IND 4,48823 1,95598 2,29 0,022**
PBAL 2,35441 1,70455 1,38 0,167
NBAL -0,611214 1,66022 -0,37 0,713
SIZE*** 0,327072 0,362961 0,90 0,368
OECD 0,362618 1,79021 0,20 0,839
INT -1,84644 1,21839 -1,52 0,130
OWN -1,69181 2,32711 -0,73 0,467
CSYST -0,166960 1,41319 -0,12 0,906
DSYST 5,09567 2,83486 1,80 0,072*

* Логарифмічна правдоподібність = -11,184. Тест на рівність усіх коефіцієнтів нулю: G = 17,524, DF
= 9, Р = 0,041 (розрахунки статистичної достовірності бінарної логістичної регресії в пакеті MiniTab).

** ТНК, зайняті в галузі матеріального виробництва, можуть здійснювати внутрішньофірмові
трансфери нематеріальних активів (послуг) поряд з матеріальними, а ТНК, зайняті в галузі
нематеріального виробництва – також матеріальних активів поряд з нематеріальними активами
(послугами).
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транскордонному русі фінансових ресурсів підтверджуються застосування відповідної змінної
і в інших дослідженнях трансферних цін [5; 6; 8].

Децентралізована система прийняття рішень про внутрішньофірмові операції ТНК сприяє
більшому використанню трансферного ціноутворення порівняно з іншими
внутршіньофірмовими фінансовими інструментами (внутрішньофірмове кредитування, вибір
часу та валюти платежу тощо). Водночас не існує різниці між використанням трансферного
ціноутворення в ТНК, які застосовують централізовану систему прийняття відповідних рішень,
та ТНК, які застосовують змішану систему прийняття рішень.

Нами обґрунтовано і доведено залежність між використанням трансферного ціноутворення
та такими чинниками, як сфера діяльності (матеріальне чи нематеріальне виробництво) та
тип системи прийняття рішень про внутрішньофірмові операції ТНК (децентралізована або
централізована чи змішана). Водночас регресійний аналіз на основі бінарної логістичної
регресії не показав статистично значимої залежності між використанням трансферних цін і
такими мікроекономічними чинниками, як розмір і ступінь інтернаціоналізації операцій ТНК,
баланс внутрішньофірмових транзакцій операцій з українським підрозділом, розташування
головного офісу в країні ОЕСР та ступінь впливу головного офісу на діяльність підрозділу.

На нашу думку, було б цікаво розширити проведений аналіз, включивши до нього
макроекономічні чинники країни, в яких знаходяться материнські компанії ТНК, які діють на
українському ринку, таких як: ефективна ставка оподаткування, ступінь розвитку законодавства
про трансферні ціни, рівень інфляції та девальвації національної грошової одиниці, місткість
внутрішнього ринку тощо. Незважаючи на наявні дослідження, що враховують вплив деяких
із цих чинників, на нашу думку, бракує комплексного підходу до врахування мікро- та
макроекономічних передумов корпоративної політики встановлення трансферних цін як
одного з інструментів внутрішньофірмового руху фінансових ресурсів.
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ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЯК
ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО

СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджено правові норми Податкового кодексу України, що забезпечують

розвиток інформаційних відносин. Визначено роль податкового законодавства в загальній
системі формування інститутів інформаційного суспільства.

In the article author researches the legal norms of Taxation Code of Ukraine that provides
development of information relations. Also author defines the role of tax law in system of formation
of information society institutes.

Ключові слова: Податковий кодекс України, інформаційні закони, інформаційне
суспільство.

Аналіз загальних тенденцій розвитку суспільних відносин сучасного світу дозволяє
визначити, як один із найперспективніших напрямів розвиток інформаційного суспільства,
його окремі інститути. Не може бути розвинений якийсь один інститут інформаційних відносин,
а інші взагалі не враховувати основ інформатизації, інформаційних відносин тощо. Не можна
говорити про розвиток інформаційного суспільства в державі, якщо всі державні органи не
забезпечать належного доступу до публічної інформації, якщо на відповідному рівні не буде
забезпечено інформатизацію відносин органів влади та громадян, не буде мінімізовано вплив
державних службовців і прийняття управлінських рішень. І для вирішення цих завдань, на
думку академіка В.П. Семиноженко, суспільству треба буде розв’язати три завдання: перше –
подолання цифрової нерівності; вирішення проблеми доступності інформаційно-
комунікаційних технологій, що упирається в комп’ютерну грамотність; розвиток електронної
або цифрової демократії, яка дозволяє спілкуватися безпосередньо зі своїм урядом, жеком,
торговими мережами, освітньою сферою; друге – це інформаційні технології, сфера розвитку
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програмного продукту, електронне управління країною, електронна комерція, електронна
освіта, електронна медицина; третє – це все, що пов’язано зі сферою комунікацій [1].

Одним із чинників формування та розвитку інформаційного суспільства в Україні можна
вважати прийнятий Податковий кодекс України, який на законодавчому рівні закріпив цілий
ряд прогресивних процедур, елементів, притаманних інформаційному суспільству, та вирішує
ряд питань, пов’язаних із інформатизацію податкових правовідносин, із необхідністю
застосовувати новітні комунікативні технології, із розвитком окремих інститутів інформаційних
суспільних відносин. Цілий ряд норм Податкового кодексу визначають елементи інформаційної
співпраці податківців і платників податків, дають можливість електронної подачі звітності через
електронну мережу, забезпечують доступ до публічної інформації.

Проаналізувавши текст Податкового кодексу України, визначимо основні елементи новизни
щодо інформатизації відносин між податковою службою та платниками податків, а також
норми, які закріплюють у Кодексі окремі елементи інститутів інформаційного суспільства,
зокрема: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, застосування новітніх
телекомунікаційних технологій у сфері оподаткування, особливості інформаційної діяльності
органів ДПС України тощо.

Уперше в податковому законодавстві було приділено багато уваги інформаційно-
аналітичній роботі податкової служби. Так, окрема глава, а саме глава 7 розділу 2, присвячена
інформаційно-аналітичному забезпеченню діяльності органів податкової служби. Стаття 71.1
визначає, що інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби
– це комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для
виконання органами державної податкової служби покладених на них функцій та завдань.
Тобто на законодавчому рівні закріплюється один із основних завдань інформаційного
суспільства – встановлення належного доступу та обігу інформації. Обіг інформації між
суб’єктами влади, між платниками податків та органами податкової служби, причому такий
обіг є різновекторним: інформація не тільки збирається, обробляється та використовується
податковою службою одноособово, а і надається іншим учасникам податкових правовідносин
на законній підставі. Так, відповідно до статті 17.1. Податкового кодексу України платник податків
має право безоплатно отримувати в органах державної податкової служби та митної служби,
у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові
акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків і зборів, права та обов’язки платників
податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення
податкового контролю.

Уся система органів державної податкової служби України спирається на інтелектуальну
інформацію, яка збирається, опрацьовується та відповідно використовується, до якої належить
економічна, правова, соціальна, статистична та інші види інформації.

Ефективне інформаційне забезпечення залежить від відповідної інформаційної системи
органів державної податкової служби України. При створенні інформаційно-аналітичної
системи органів державної служби її основними елементами є бази даних; системи обробки
даних (у системах прийняття рішення); автоматизовані робочі місця, які реалізують свою
роботу на базі сучасних електронно-обчислювальних машин і засобів зв’язку. Первинними
елементами інформаційно-аналітичної системи є периферійні об’єктно-спеціалізовані
автоматизовані інформаційні підсистеми.
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Дієвим способом вирішення проблем здійснення інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності державної податкової служби є запровадження відповідного
комплексу, який передбачає подання, приймання та комп’ютерну обробку податкової звітності
та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді, створення електронних реєстрів
податкових накладних і використання аналітичних процедур для всебічного та оперативного
аналізу даних податкової звітності.

Створення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної податкової служби
як цілісної системи, спрямованої на загальний аналіз результатів господарської діяльності
платників податків, забезпечить покращання адміністрування, дозволить спрямувати
податковий контроль на тих платників податків, які ухиляються від виконання податкового
обов’язку, і зменшити навантаження на сумлінних платників податків.

Інформація, що збирається, обробляється та використовується податковою службою, є
власністю держави і може використовуватися лише для визначених Податковим кодексом
цілей. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби
створюються відповідні інформаційні бази, перелік яких визначається Державною податковою
адміністрацією України. Інформація може зберігатися в електронному вигляді в електронних
базах даних і на паперових носіях, що повинні зберігатись у визначених архівах.

Однією з найбільших інформаційних баз даних, яку формує податкова служба, є Державний
реєстр фізичних осіб – платників податків. Специфікою даного реєстру є те, що в ньому
зберігається найбільша база персональних даних фізичних осіб. Інформація, що збирається,
використовується та формується органами державної податкової служби у зв’язку з обліком
платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням
обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом. Специфічна
особливість застосування таких баз даних – додатково регулюються Законом України „Про
захист персональних даних”.

Відповідно до наказу ДПС України „Про затвердження Порядку формування Реєстру
великих платників податків”, у разі включення платника податків до зазначеного Реєстру на
нього поширюються особливості, визначені Податковим кодексом України для великих
платників податків, а саме: подання податкових декларацій до органу державної податкової
служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису
підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством; надання в електронному вигляді у
передбачених Податковим кодексом України випадках копій документів з обліку доходів, витрат
та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових
зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності,
інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів [2].

Досить цікавим нововведенням у податковому законодавстві став порядок інформатизації
процесу подачі податкової звітності. Відповідно до статті 49 Податкового кодексу, податкові
декларації за вибором платника податків можуть подаватися до органу державної податкової
служби засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо
реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. А
платники податків, що належать до великих і середніх підприємств, подають податкові декларації
до органу державної податкової служби тільки в електронній формі. Відповідно, встановлюється
процедура направлення податкової звітності в електронному вигляді, визначається порядок
прийняття такої електронної звітності, порядок направлення квитанцій про отримання
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електронного файла, про прийняття податкової декларації в електронному вигляді. Окремо
визначається порядок неприйняття електронної податкової звітності, а також які можуть бути
причини.

Необхідно зазначити, що раніше в податковому законодавстві не було імперативних норм
щодо електронної форми подачі податкової звітності. У Податковому кодексі є вже ряд саме
імперативних норм щодо застосування інформаційних баз даних, інформаційних (електронних)
форм звітності та ведення відповідних реєстрів.

Однією із наступних імперативних норм щодо податкової звітності пов’язаної із
застосуванням електронної форми подачі звітності, став нормативно закріплений порядок
формування Єдиного реєстру податкових накладних. Так, Податковим кодексом визначено,
що Єдиний реєстр податкових накладних – це реєстр відомостей щодо податкових накладних
і розрахунків коригування, який ведеться центральним органом державної податкової служби
в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість
електронними документами. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник
податку – продавець товарів/послуг – зобов’язаний надати покупцю податкову накладну
після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Підтвердженням продавцю про
прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру
податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка
надсилається протягом операційного дня.

Датою і часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в
електронному вигляді до Державної податкової адміністрації України є дата та час, зафіксовані
у квитанції.

Якщо надіслані податкові накладні та/або розрахунки коригування сформовано з
порушенням вимог, то протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в
електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із
зазначенням причин.

Податковим кодексом визначено, що порядок ведення Єдиного реєстру податкових
накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Відповідно, 29 грудня 2010 року була
прийнята постанова КМ України „Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру
податкових накладних” [4], якою, зокрема, затверджено порядок подачі інформації продавцями,
платниками податку на додану вартість до Єдиного реєстру, та визначено порядок отримання
інформації із цього реєстру покупцями.

Внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування,
до Реєстру здійснюється шляхом подання протягом операційного дня зазначених документів
в електронній формі державній податковій службі з використанням електронного цифрового
підпису та внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Після складання податкової накладної в електронній формі на них накладається
електронний цифровий підпис посадових осіб платника податку у визначеному порядку:

– першим – електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або
електронний цифровий підпис керівника;

– другим – електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця.
У випадку делегування права підпису податкових накладних іншій особі суб’єкта

підприємницької діяльності продавець отримує засоби електронного цифрового підпису в
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акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає податковому органові за
місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи.

Після того як продавець – платник податку на додану вартість, накладе електронний
цифровий підпис, він здійснює шифрування податкової накладної в електронній формі, після
чого надсилає їх до Державної податкової служби засобами телекомунікаційного зв’язку.
Примірник податкової накладної в електронній формі зберігається у продавця – платника
податків на додану вартість.

Після надходження податкової накладної в електронній формі відповідальні особи державної
податкової служби здійснюють їх розшифрування, перевіряють електронний цифровий підпис,
визначають відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому
державною податковою службою, та проводять реєстрацію податкової накладної в Єдиному
реєстрі податкових накладних.

Для підтвердження прийняття та реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі
податкових накладних продавцю видається квитанція в електронній формі у текстовому
форматі.

Квитанція, яка є фактичним підтвердженням реєстрації податкової накладної в Єдиному
реєстрі податкових накладних, надсилається платнику податків у визначеному порядку. На
квитанцію накладається електронний цифровий підпис, після чого вона підлягає шифруванню
та надсилається продавцеві – платнику податку на додану вартість засобами
телекомунікаційного зв’язку, протягом операційного дня, а окремий примірник квитанції в
електронній формі зберігається в державній податковій службі.

Покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними
Єдиного реєстру податкових накладних.

З метою отримання інформації, що міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних,
покупець складає запит і надсилає його засобами телекомунікаційного зв’язку. Запит щодо
надання відомостей про податкові накладні з Єдиного реєстру податкових накладних
складається у відповідному форматі за допомогою спеціалізованого програмного
забезпечення. На запит накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника
податку у такому порядку: першим – електронний цифровий підпис головного бухгалтера
(бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим – електронний цифровий
підпис, що є аналогом відбитка печатки покупця.

На запит покупця щодо інформації, яка міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних,
податковою службою надається відповідь про податкову накладну – витяг з Реєстру.

Державна податкова служба після надходження запиту в електронній формі проводить
його розшифрування, перевіряє електронний цифровий підпис, визначає відповідність
електронного документа встановленому формату. Після цього здійснює пошук зазначеної у
запиті податкової накладної та складає витяг з Єдиного реєстру податкових накладних, у якому
наводяться відомості щодо податкової накладної та розрахунку коригування. Зазначений витяг
надсилається покупцеві не пізніше операційного дня, що настає за днем надходження запиту.
На зазначений витяг накладається електронний підпис державної податкової служби, який
після шифрування надсилається на електронну адресу, зазначену в запиті покупця.

Платник податку зобов’язаний вести реєстр виданих та отриманих податкових накладних в
електронному вигляді. Крім того, щомісяця подає органу державної податкової служби копії
записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за звітний період в
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електронному вигляді. Ці відомості є обов’язковим додатком до декларації із податку на додану
вартість.

Орган державної податкової служби розробляє та розміщує на своєму офіційному веб-
сайті програму ведення обліку записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних
в електронному вигляді та забезпечує її безкоштовне розповсюдження (включаючи необхідні
зміни та доповнення) як шляхом надання доступу до копіювання такої програми, через Інтернет,
так і шляхом запису на магнітні носії інформації платника за його запитом.

Статтею 49 Податкового кодексу визначається, що для ефективного забезпечення
процедури подання електронної податкової звітності передбачається створення
автоматизованої системи „Єдине вікно подання електронної звітності”. Основним
розробником та адміністратором даної системи визначено центральний орган виконавчої
влади, що відповідає за процеси інформатизації в Україні. Передбачається, що електронна
звітність буде направлятися через Інтернет до контролюючих органів, фондів
загальнообов’язкового державного страхування, відповідних держаних органів тощо. За
допомогою цієї системи спрощується порядок передачі електронної звітності та уніфікується
процедура подачі такої звітності. Автоматизована система самостійно визначає та
перенаправляє відповідні електронні звіти до того чи іншого державного органу відповідно
до їх компетенції та порядку, визначеного чинним законодавством.

Однією із обов’язкових умов роботи даної системи передбачено, що дана автоматизована
система повинна забезпечувати підтримку роботи засобів електронного цифрового підпису
всіх акредитованих центрів сертифікації ключів, що працюють на ринку України відповідно до
чинного законодавства.

Усі вимоги до заповнення електронної податкової звітності, електронної звітності інших
державних органів, опис форматів (стандартів), структура електронного документа,
розміщуються на інформаційних ресурсах Міністерства фінансів України та відповідних
державних органів. Дані інформаційні ресурси для користувачів надаються на безоплатній
основі. Сама автоматизована система „Єдине вікно подання електронної звітності” та всі її
компоненти є державною власністю. Зокрема, в Податковому кодексі України в статті 49.17
відзначено, що „опис форматів (стандартів), структура електронних документів, що забезпечує
подання електронної звітності до автоматизованої системи „Єдине вікно подання електронної
звітності”, повинні розміщуватися та підтримуватися в актуальному стані на безоплатній для
користувачів основі на загальнодоступних інформаційних ресурсах Міністерства фінансів
України та тих органів державної влади, до яких обов’язковість подання звітності встановлена
законодавством. Крім того, за допомогою автоматизованої системи „Єдине вікно подання
електронної звітності” або її компонентів можуть надаватися інші послуги”.

У процесі аналізу інформаційних матеріалів виробляються нові знання, на основі яких
приймається управлінське рішення щодо подальшої діяльності. Передача, отримання, обробка
та аналіз інформації й прийняття на їх основі управлінських рішень застосовуються при
виконанні практично всіх функцій, покладених на органи державної податкової служби. Тому
комунікаційні процеси (процеси обміну інформацією) і процеси прийняття відповідних рішень
відіграють основну роль взаємопов’язаних між всіма ланками управління процесів.

Отже, на підставі зазначеного можна говорити про встановлення імперативних норм щодо
інформатизації подання електронної податкової звітності для великих і середніх платників
податків. Крім того, встановлюється обов’язковість ведення електронного реєстру податкових
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накладних фактично для всіх платників податку на додану вартість, і, відповідно, подачі в
електронному вигляді всіх розрахунків по даному податку.

На нашу думку, з прийняттям таких імперативних норм не було враховано особливість
доступу до телекомунікаційних мереж, доступу до Інтернет. Не враховано те, що не всі суб’єкти
підприємницької діяльності забезпечені можливістю доступу до мережі. В Україні є місця, не
покриті швидкісним доступом до Інтернету. У Доповіді про стан і перспективи розвитку
інформатизації та інформаційного суспільства в Україні за 2010 рік зазначається, що ступінь
розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет в Україні можна оцінити як близький
до катастрофічного. Рівень проникнення таких послуг в Україні на початку 2010 р., за даними
Міжнародного інституту електрозв’язку, становить лише 4,17 %, що значно нижче
середньосвітового показника. У цій доповіді відзначається, що Україна поки що значно відстає
від середньосвітового рівня з показників розвитку та доступності для населення
широкосмугових мереж доступу до Інтернету, а також помітно відстає від розвинених країн
світу за ступенем інтегрованості у глобальний веб-простір за показниками:

а) щільність й технологічна досконалість телекомунікаційних мереж;
б) кількість Інтернет-аудиторії;
в) питома вага та рейтинг національного сегмента у всесвітній мережі [3].
Тому вважаємо за необхідне передбачити й інші форми направлення електронних

повідомлень до інформаційних баз даних податкової служби. Наприклад, передбачити
можливість подання електронної податкової звітності та інформації про податкові накладні до
Єдиного реєстру не тільки телекомунікаційними засобами а і за допомогою інших записуючих
електронних пристроїв.

Для цього потрібно передбачити можливість процедури подачі таких електронних файлів
безпосередньо в приміщенні податкової адміністрації за місцем реєстрації платника податків,
обладнавши відповідно робоче місце, яке б забезпечувало можливість отримання, реєстрації,
зберігання та передачі електронної звітності до основних баз даних податкової служби.

Відповідно необхідно удосконалити саму процедуру подачі електронної податкової
звітності, напрацювати порядок реєстрації та направлення повідомлень платнику податків
про прийняття електронного файла та про прийняття електронної податкової звітності.

Не відпрацьованими до кінця залишилися питання щодо широкого запровадження
електронного цифрового підпису. Фактично, держава на сучасному етапі не в змозі
забезпечити всіх електронним цифровим підписом. Відповідно, суб’єктам підприємницької
діяльності на безальтернативній основні необхідно звертатися до акредитованих центрів, які, в
свою чергу, є комерційними установами для отримання послуг забезпечення електронного
цифрового підпису.

Самим Податковим кодексом України не передбачено іншого виду подачі електронної
податкової звітності як через телекомунікаційні мережі.

На нашу думку, не зовсім прийнятним нововведенням Податкового кодексу є те, що для
багатьох бухгалтерів необхідно буде пройти додаткове навчання щодо роботи з відповідним
програмним забезпеченням, щодо роботи із електронними цифровими підписами, щодо
роботи в телекомунікаційних мережах. А це знову ж таки додаткові затрати.

Проте аналіз норм чинного Податкового кодексу України вказує на значний прорив у
створенні дієвої системи електронного документообігу між державним органом виконавчої
влади, яким є державна податкова служба, та платниками податків. Чітко розписано необхідність
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застосовувати такий особливий атрибут інформаційних відносин, як цифровий електронний
підпис. Тому можна говорити про те, що Податковий кодекс закріпив не тільки норми
податкового законодавства, а і визначив окремі тенденції щодо інформатизації відносин, щодо
розбудови інститутів інформаційного суспільства.

Закріплені норми інформаційних відносин між податковою службою та платником податків
доводять перспективність таких відносин, про певні напрацювання в сфері електронного
оподаткування, про підвищену увагу держави до формування та розвитку інформаційного
суспільства в цілому.
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ У
ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДАХ

У статті автором визначено правові підстави розгляду справ у третейському суді,
що дозволяє визначити початок третейських процесуальних правовідносин та в
подальшому забезпечити захист прав та законних інтересів сторін третейського розгляду
спорів.

In the article the legal basis for proceedings in arbitral court is defined which allows to
define the beginning of the arbitral procedural relations and protect the rights and legitimate
interests of parties in arbitral court.

Ключові слова: правові підстави, третейська угода, сторони у справі.

Серед альтернативних форм захисту прав і законних інтересів юрдичних і фізичних осіб
важливу роль відіграють третейські суди, основними перевагами яких є те, що їх діяльність
спрямована на мирне врегулювання спору, що дозволяє його сторонам зберегти партнерські
відносини, що в більшості випадків не вдається зробити після звернення до державного суду.
Крім того, третейські суди порівняно з державними судами можуть надати учасникам спору
ряд додаткових переваг, наприклад, спеціалізацію у питаннях, що стосуються фактичних
взаємовідносин сторін, швидкість розгляду спору, відсутність публічності в діяльності та
зручність для сторін стосовно часу та місця розгляду спору.

Так, правові відносини завжди існують як відносини між конкретними особами. Тому
створення та подальший розвиток третейських відносин зумовлено здійсненням третейським
судом процесуальних дій, які є обов’язковим елементом юридичного складу.

Перед тим як приступити до розгляду спору по суті матеріальних правовідносин,
третейський суд зобов’язаний розглянути питання компетенції щодо розгляду даного спору.
Водночас більшість процесуальних дій третейський суд зобов’язаний виконати тільки на основі
відповідного клопотання зацікавленої сторони. Тому виникає питання, які ж є підстави для
розгляду спорів у третейському суді?

Відповідно до ст. 5 Закону України „Про третейські суди” (далі – Закон) [1] юридичні та/
або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який
виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

© Литвин Н. А., 2011
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Спір може бути переданий на розгляд до третейського суду за наявності між сторонами
третейської угоди, яка відповідає вимогам цього Закону.

Спір також може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття
компетентним судом рішення у спорі між тими само сторонами, з того само предмета із тих
самих підстав.

Так, Притика Ю. Д. зазначає, що третейська угода є підставою виникнення процесуальних
відносин між сторонами третейського розгляду. Парадоксальним аспектом правової природи
третейської угоди є те, що приватні особи (сторони третейської угоди) своїм волевиявленням
фактично змінюють публічно значимі норми – норми, що визначають підвідомчість розгляду
спорів. Таким чином, третейська угода, з одного боку, є інститутом приватного права, тобто
є результатом волевиявлення учасників цивільно-правових відносин і має ознаки цивільно-
правового договору, а з іншого – є підставою зміни публічного порядку вирішення спорів,
що виходить за рамки приватно-правових відносин і не вкладається в рамки цивілістики [2, с.
267].

Третейська угода заснована на нормах матеріального права, має виключно процесуальний
характер і регулюється процесуальними нормами, відноситься до змішаного типу та включає
в себе елементи як процесуального, так і матеріально-правового характеру [3, c. 21].

Отже, необхідно визначити момент, з якого починається провадження у справі в
третейському суді.

Так, Н. Толпакова та А. Бойко вважають, що добровільність принципово відрізняє
порушення третейського розгляду від односторонньої позовної процедури порушення справи
в державному суді [4, с. 110]. Курочкін С. щодо цього зауважує, що у деякому розумінні
позиція Толпакової Н. та Бойко А. вписується в теорію договірної природи арбітражу, оскільки
в її рамках вирішення спору як цивільно-правових відносин відбувається за допомогою арбітрів
– представників сторін з відома самих суб’єктів, що сперечаються. Передача спору можлива
тільки за домоленістю сторін, і з цієї миті третейська процедура стає частиною матеріальних
правовідносин. Але навіть при такому тлумаченні вона не витримує критики, оскільки часовий
чинник і чинник ризику виникнення процесу ставлять під сумніви всі висновки. Підписана
третейська угода, може і не стати підставою для передачі спору до третейського суду.
Пов’язувати порушення провадження у справі з волевиявленням майбутнього відповідача
небезпечно, оскільки у такому разі великий ризик, що процес не почнеться і права
постраждалої сторони не будуть захищені взагалі [5, с. 53–54].

Тому постає питання : чи кожна особа може бути суб’єктом третейської угоди, тобто
мати право заключати угоду про передачу правового спору на розгляд до третейського суду.
Якщо йдеться про фізичну особу, то недостатньо тільки правосуб’єктності зацікавленої особи,
необхідно, щоб така особа була ще й дієздатною. Щодо підприємців, то ці особи отримують
дієздатність з моменту легітимації як підприємця.

Так, М. А. Дубровіна вважає, що підставою розгляду спорів у третейському суді є не
укладення арбітражної угоди, а особливий процесуальний акт, і як відмінну ознаку
арбітражного розгляду, порівняно з розглядом цивільних справ у судах, визначає подання
позивачем позову вже в процесі, що почався, тобто після призначення арбітрів і формування
арбітражного суду [6, с. 18–19].

Дещо іншу думку має О. В. Брунцева, яка зазначає, що арбітраж починається з направлення
однією стороною заяви або іншої вимоги про арбітраж на адресу іншої сторони або до
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арбітражної установи, передбаченої угодою сторін [7, с. 145]. З деякими уточненнями можна
визнати, що ця позиція заснована на Законі про міжнародний арбітраж. Аналогічні правила
містяться і в законодавстві інших країн, зокрема тих, що сприйняли Типовий закон ЮНСІТРАЛ.
Так, згідно зі ст. 19 Закону Швеції про арбітраж, арбітражний розгляд починається з моменту
отримання однією із сторін прохання про арбітраж, складеного у письмовій формі.

О. Ю. Скворцов зазначає, що в третейському судочинстві подача позовної заяви не завжди
є початковою точкою процесу [8, с. 166], а лише юридичним фактом, який є підставою для
порушення третейського процесу, що розглядає третейську угоду, що, на його думку, вельми
істотно відрізняє третейський розгляд від цивільного (арбітражного) процесу [9, с. 447].

При аналізі зазначених позицій необхідно звернути увагу на ту обставину, що багато авторів
прагнуть врахувати процедуру формування складу третейського суду при визначенні моменту
початку процесуальної діяльності. Так, на думку М. А. Дубровіної, істотною відмінністю
третейського розгляду від розгляду справ в порядку цивільного судочинства є особлива
процедура, що передує розгляду справи по суті, в результаті якої виникає правовий зв’язок
між сторонами спору і особами, вибраними як арбітри [6, с. 19]. М. Е. Морозов та М. Г. Шилов
наголошують, що на відміну від державних судів, де судовий процес завжди починається з
подачі позовної заяви, в третейських судах процедури можуть починатися не з подачі позовної
заяви, а з вибору сторонами третейських суддів [3, с. 186].

О. В. Брунцева, визначаючи момент початку провадження, зазначає, що ніяких
процесуальних дій не може бути проведено до того часу, поки не буде сформований склад
арбітража [7, с. 145].

Можна припустити, що це не випадково і пов’язано з тим, що процесуальні відносини
виникають з моменту пред’явлення позову. Г.Л. Осокіна відзначає, що саме звернення до
суду з проханням про захист є тим юридичним фактом, з яким процесуальний закон пов’язує
виникнення цивільних процесуальних відносин [10, с. 27].

У третейському суді це можливо тільки з того моменту, коли третейський суд як
юрисдикційний орган уже створено, визначено склад арбітрів (для третейського суду ad hoc).
До цього моменту будь-яка вимога позовом не є (не може бути звернено до неіснуючого
юрисдикційного органу), оскільки позов як інститут процесуального права є вимогою
зацікавленої особи, витікаючою із спірних матеріальних правовідносин, про захист свого або
чужого права або законного інтересу, що підлягає розгляду і дозволу у встановленому законом
порядку [10, с. 27], вимогою про захист інтересів, завжди адресовану суду, а не відповідачеві.

Науковці дають визначення поняття позову [11, с. 121] та виділяють ознаки позову і позовної
форми процесу [10, с. 51; 12, с. 258–259], виявлення яких у третейському розгляді дає підставу
чітко відповісти на поставлене питання. По-перше, позов як вимога про захист завжди
пов’язаний із спором про право або законний інтерес. Позовна форма є формою будь-якого
процесу щодо розгляду і вирішення спорів про права та інтереси громадян, організацій та
держав [10, с. 51]. По-друге, наявність спору припускає наявність суб’єктів, що сперечаються,
з протилежними юридичними інтересами, тобто сторін. По-третє, як ознаки розглядається
існування третьої, неупередженої особи, покликаної розсудити осіб, які сперечаються. Позов
можливий там і тоді, де і коли існує орган, який зобов’язаний вирішити спір про суб’єктивне
право або інтерес, незалежний від сторін, що сперечаються, і не пов’язаний ні з однією з них
якими-небудь відносинами, крім процесуальних. Г. Л. Осокіна особливо зазначає, що таким
суб’єктом, наприклад, за законодавством Росії є суд загальної юрисдикції, арбітражний, а
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також третейський [10, с. 51]. І нарешті, четвертою ознакою позовної форми процесу є
змагальність, а всяка змагальна форма процесу є формою позовною. Очевидно, що всі названі
ознаки наявні в третейському розгляді і знайшли своє законодавче закріплення.

Особливу увагу доцільно також приділити порядку порушення третейського провадження
в постійно діючому третейському суді. Він несильно відрізняється від порушення справи в
державному суді, оскільки юрисдикційний орган уже існує, і сторонам залишається лише
погоджувати кандидатури арбітрів. У цьому випадку позивач звертається за захистом до
конкретного третейського суду, і з цієї миті виникають процесуальні відносини по розгляду
справи. Діяльність щодо узгодження кандидатур третейських суддів не відрізняється своїм
матеріально-правовим характером від того, що відбувається вже в процесі, що почався.

Таким чином, порушення справи в постійно діючому третейському суді і суді, створеному
для розгляду конкретної справи, має свої особливості, які необхідно враховувати в
правозастосовній діяльності. Оскільки звернення до неналежного юрисдикційного органу не
перериває перебігу терміну позовної давності, доцільно також розглянути питання про
взаємозв’язок між порушенням провадження у справі і вирішенням третейським судом
питання про свою компетенцію розглядати спір між сторонами. Вирішення цього питання
можливе при прийнятті позовної заяви (порушення провадження у справі), при підготовці
справи до розгляду, в процесі розгляду і вирішення справи, а також при перевірці рішення
державним судом.

Але Курочкін С. А. зазначає, що правило про початок третейського розгляду з моменту,
коли прохання було отримане відповідачем відповідно до російського законодавства про
міжнародний арбітраж, може розглядатися як юридична фікція. Очевидно, що прохання про
арбітраж, направлене відповідачеві, не є позовом. Поява такої фікції зумовлена практичними
потребами і спрямована на забезпечення права та законних інтересів добросовісних сторін
третейського розгляду, дозволяє врахувати різні національні правові режими [5, с. 57].

У зарубіжних країнах є різні підстави розглядати справи у третейському суді, які багато в
чому залежать від виду третейського суду (постійно діючого або ad hoc). У Міжнародному
комерційному арбітражному суді (МКАС) при Торговельно-промисловій палаті РФ
арбітражний розгляд починається з моменту подачі позову (п. 14 Регламенту МКАС).
Підставою арбітражного розгляду в арбітражі при Міжнародній торговій палаті (МТП)
вважається день отримання Секретаріатом МТП заяви про розгляд спору в арбітражі, що
містить виклад справи по суті та імена арбітрів (ст. 4 Регламента МТП). У Міжнародному
центрі по вирішенню інвестиційних спорів (ICSID), навпаки, арбітражне провадження
вважається початим з моменту повідомлення Генеральним секретарем сторін про згоду
арбітрів прийняти свої призначення (п. 6 (2) Правил розгляду спорів).

Відповідно ст. 2 Закону, третейська угода – це угода сторін про передачу спору на вирішення
третейським судом. Третейська угода може бути укладена у вигдяді третейського застереження
в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди (ст. 12 Закону).

З огляду на вказане, необхідно виділити вимоги до третейської угоди, а саме:
– узгодження кола спорів, що підлягають передачі на розгляд до третейського суду;
– узгодження третейського суду, на розгляд якого передається спір (або спори);
– третейська угода повинна бути укладена у письмовій формі.
Дотримання цих вимог дозволяє уникнути питань, які можуть визнати третейську угоду

недійсною. Тому однією із основних вимог до будь-якої вимоги, договору є його предмет.
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Враховуючи, що предмет договору – це те, на що спрямована укладена угода, стосовно
третейської угоди його предметом є коло спорів, які сторони передають на розгляд до
третейського суду. Отже, якщо коло спорів не визначено, третейська угода не може вважатися
укладеною, навіть якщо сторони прийшли до угоди щодо третейського суду, в якому вони
хочуть розглянути справу. Коло цивільно-правових спорів, які можуть бути передані на розгляд
до третейського суду,– це конкретний спір; певна категорія спорів; усі спори, які виникли або
можуть виникнути між сторонами у зв’язку з якими-небудь правовідносинами незалежно від
того, чи мало воно договірний характер. Тобто третейський суд розглядає спори, що витікають
не тільки з договірних правовідносин, але і тоді, коли сторони спору не зв’язані умовами
договору (спричинення шкоди майну, необгрунтоване збагачення, дія в чужому інтересі без
доручення та ін.), проте уклали третейську угоду.

У практиці нерідко виникає питання, що відбувається з третейською угодою при відмові
суду загальної юрисдикції у видачі виконавчого листа, без направлення справи на новий
розгляд до третейського суду.

Якщо відмова викликана відсутністю третейської угоди, відповідь зрозуміла. А якщо
відмова викликана всього лише недотриманням процедурних норм (повідомлення відповідача,
призначення арбітрів) або навіть „неможливістю відповідача з поважних причин подати свої
пояснення”, незважаючи на дотримання третейським судом всіх правил повідомлення?

Враховуючи, що чинне законодавство не встановлює наслідків такої відмови, крім права
позивача звернутися до суду загальної юрисдикції з тими ж позовними вимогами, третейський
суд, мабуть, має право знову розглянути справу і винести рішення. Адже той факт, що справа
не йде до суду загальної юрисдикції на новий розгляд, не тягне за собою недійсності третейської
угоди, яка, до того ж, як правило, охоплює куди більше коло спорів, ніж пред’явлений позов.
Законодавство не встановлює якої-небудь межі дії третейського застереження, тому його дія
може бути припинена лише по волі самих сторін. І лише у випадку, якщо позивач реалізував
своє право на звернення до суду загальної юрисдикції з тим само позовом, третейську угоду,
мабуть, доцільно вважати припиненою в частині даного спору.

Існує також думка, згідно з якою у разі відмови компетентного суду у видачі виконавчого
листа третейська угода припиняє свою дію, а спір може бути розглянутий тільки компетентним
судом. Підставою такого висновку є думка, що право на розгляд спору третейським судом
вже було реалізовано і саме тому третейська угода втратила силу виконання. Водночас цей
аргумент не здається переконливим з огляду на те, що при укладенні третейської угоди сторони
передають третейському суду право на вирішення спору. Якщо ж третейський суд виніс
рішення, яке не може бути виконане примусово (компетентний суд відмовив у видачі
виконавчого листа), то навряд чи можна говорити, що спір був вирішений третейським судом.

Крім того, норми права взагалі не містять положень щодо припинення дії третейської
угоди на цій підставі.

Тому доречно було б законодавчо врегулювати наслідки відмови у видачі виконавчого
листа з поверненням на новий розгляд або без такого. При цьому прийняте третейським
судом рішення повинно вважатися скасованим або, в усякому разі, недіючим, а третейська
угода дійсною. Мабуть, потрібно зберегти право позивача в цьому випадку звернутися до
державного суду, встановивши, що у разі такого звернення третейська угода в частині даного
спору вважається припиненою.
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Виникає питання, наскільки широко можуть бути визначені в регламенті постійно діючого
третейського суду права і обов’язки сторін. Правила третейського розгляду визначаються
регламентом постійно діючого третейського суду, крім того, вони регулюються угодою сторін
і безпосередньо чинним законодавством. Ієрархія цих норм у разі колізії повинна бути такою:
за ступенем зменшення юридичної сили: імперативні норми чинного законодавства, правила
постійно діючого третейського суду (що розглядаються як частина третейської угоди), власне
третейська угода, диспозитивні норми чинного законодавства.

Цікавим є те, що немає ніяких закріплених у правових нормах заборон на розгляд у
третейському суді справи, вже розглянутої в компетентному суді. Більше того, немає і підстав
до відмови у видачі виконавчого листа при такому розгляді. Але і такий спосіб судового
контролю не завжди може бути ефективним з огляду на те, що компетентний суд, що видає
виконавчий лист на рішення третейського суду, може не співпадати з компетентним судом,
що розглянув справу, і йому не так уже легко дізнатися про ухвалене рішення. У цьому
випадку цілком може скластися ситуація, коли є два судові акти, що мають загальнообов’язкову
силу, але прямо протилежних один одному. Виходячи з цього, можна зробити висновок про
неприпустимість розгляду третейським судом вимог уже розглянутих державним судом. Ця
заборона прямо виходить з того, що між сторонами немає спору, оскільки він уже вирішений
у передбаченому законом порядку.

Укладення третейської угоди сторонами спору породжує обов’язки у сторін підкорятися
його умовам. Третейський суд, хоча і не є стороною угоди, а тільки згадуваний в ній, повинний
прийняти позовну заяву, якщо розгляд спору, вказаний у ній, входить у компетенцію цього
суду. Хоча чинне законодавство не встановлює публічно-правового обов’язку третейського
суду розглянути таку позовну заяву, практика свідчить про те, що постійно діючі третейські
суди, будучи зацікавленими в зростанні кількості справ, що розглядаються ними, приймають
до розгляду позови, якщо вони формально відповідають встановленим вимогам.

Відносно третейських судів „аd hoc” можливість відмови арбітрів від розгляду спору з
особистих міркувань є більш вірогідною. Постійно діючі третейські суди, маючи в своєму
розпорядженні можливість заміни арбітра, не можуть просто відмовитися від розгляду спору,
якщо сама можливість його розгляду не втрачена. У постійно діючому третейському суді,
можлива заміна арбітра у разі його самовідводу або хвороби, інших випадках, передбачених
регламентом. Третейська угода визначає саме третейський суд, а не конкретну особу, що
розглядає спір, інакше угода має на увазі третейський суд „ad hoc”. Вибір сторонами конкретних
арбітрів постійно діючого третейського суду, не повинний заважати захисту сторонами своїх
прав, а повинне бути лише механізмом їх як найкращого здійснення.

Таким чином, уже на основі аналізу юридичних фактів не можна не відзначити глибоку
інтеграцію третейського розгляду в систему органів цивільної юрисдикції, тенденцію
збільшення кількості процесуальних дій та актів. З багатьма фактами закон пов’язує виникнення,
зміну і припинення правових відносин у рамках міжгалузевих інститутів, виводячи тим самим
їх значення за межі власного третейського розгляду. Разом з тим особливості юридичних
фактів необхідно враховувати як при складанні процесуальних регламентів діяльності
третейських судів (правотворчій діяльності), так і в процесі застосування норм, що регулюють
третейський розгляд.

Отже, правовою підставою розгляду і вирішення спору в третейському суді є Закон України
„Про третейські суди”, для постійно діючих третейських судів – також їх правила, а для ad hoc



216                                                                                                             Право

– домовленність сторін. Третейська угода є правовою підставою розгляду справ у третейських
судах. Водночас третейські процесуальні відносини мають певну специфіку, що пов’язана із
змішаною природою третейського розгляду, а також з особливостями юридичних фактів, що
породжують третейські процесуальні правовідносини.
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У статті здійснено аналіз Концепції державної сімейної політики України. Зроблено
висновок про хаотичність її основних положень, що викликане відсутністю чіткого
логічного взаємозв’язку постановки проблем, способів їх вирішення. Доведено доцільність
розробки Стратегії державної сімейної політики України.
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made about the randomness of its main provisions caused by the lack of clear logical
interconnections of problem statement and its solutions. The relevance of the State Strategy of
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Сім’я – одна із найбільших цінностей, створених людством за всю історію свого існування.
Ні одна нація, ні одна культурна спільнота не обійшлася без сім’ї.

Не випадково А. Троффлер, досліджуючи історію людства, звернув увагу на
трансформацію інституту сім’ї: „велика сім’я” аграрного періоду, „нуклеарна сім’я”
промислової епохи, „різноманітна сім’я” інформаційної фази. Автор звертає увагу на те, що
адаптуючись, сім’я змінює свою форму, функції, засоби комунікації, водночас сам інститут
сім’ї існує незмінно [1, с. 32].

Сім’я є соціальним інститутом, але водночас їй властиві специфічні функції. З позицій
державних інтересів, найбільш значущими функціями сім’ї є демографічна, життєохоронна,
виховання і соціалізації дітей, а також відтворення трудових ресурсів.

З позицій інтересів сім’ї і сімейних цінностей, найбільш важливими причинами виникнення
і збереження сім’ї є народження і виховання дітей, передача їм матеріальних і духовних
цінностей. Сім’я також зацікавлена у збереженні і підтримці здоров’я власних членів, зростанні
добробуту, підвищенні професійного і соціального статусу членів сім’ї.

Таким чином, інтереси сім’ї і держави здебільшого співпадають, це відображається у
державній сімейній політиці. Держава зацікавлена в активно діючій сім’ї, яка здатна виробити
та здійснювати власну життєву стратегію, забезпечувати не тільки виживання, а й розвиток.

© Чеховська І. В., 2011
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Здійснені у 90-ті роки XX століття перетворення неоднозначно вплинули на життєдіяльність
сім’ї. Доцільно зазначити, що у період здійснюваних у країні реформ права та інтереси сім’ї
цілеспрямовано не враховувалися, не визначені й багаточисельні проблеми, що виникли у
перехідний період. Трансформація українського суспільства призвела до кризи інституту
сім’ї, а прийняті у цей період нормативно-правові акти відзначаються декларативністю своїх
норм стосовно сім’ї [8, с. 229–237]. Сьогодні у науковому середовищі і суспільній практиці
розробляються і реалізуються різноманітні, інколи протилежні підходи до розуміння проблем
сім’ї і пропонуються відповідні концепції сімейної політики. Так, серед відомих російських
учених-фамілістів потрібно відзначити роботи: А. І. Антонова, В. М. Медкова, А. І. Кузьміна,
В. В. Єлізарова, В. А. Лукова, Н. М. Римашевську, В. А. Борісова, С. В. Дармодехіна,
В. А. Сисенко, В. Н. Архангельського, А. Г. Волкова та інших; зарубіжних учених:
Kamermana Sheila В., Kahna Alfred J., Esping-Andersena G., Cоlemana D.; вітчизняних
дослідників: З. В. Ромовську, Ю. Г. Антипкіна, Л. С. Волинець, Л. М. Зілковську,
Є. О. Харитонова, О. І. Харитонову, Я. І. Шевченко та інших.

Віддаючи належне проведеним згаданими вченими дослідженням, зауважимо, що
українськими вченими не здійснювався детальний аналіз причин кризи інституту сім’ї;
ефективності заходів, що здійснювалися державними органами в межах проведення державної
сімейної політики України; ґрунтовний аналіз нормативно-правової бази державної сімейної
політики України на відповідність її Конституції України та міжнародно-правовим актам. Не
розроблено основні засади державної сімейної політики України. Зазначене дозволяє зробити
висновок про те, що державна сімейна політика України перебуває на стадії формування і
потребує ґрунтовних досліджень. А тому аналіз існуючих нормативно-правових актів, що
регулюють взаємовідносини інституту сім’ї та держави, є актуальним і доцільним, оскільки
дозволить виявити їх недоліки та розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо
вдосконалення державної сімейної політики України. Цю роботу необхідно розпочинати із
аналізу діючої Концепції державної сімейної політики [2]. Але перед тим як перейти до аналізу
основних положень Концепції доцільно, на нашу думку, визначитись із такими поняттями, як:
„концепція”, „стратегія”, „програма”. Розуміння сенсу і змісту цих понять дозволить уникнути
помилок при розробці нормативно-правових актів.

Отже „концепція (від лат. conceptio – понимание, система) – определенный способ
понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их
осуществления; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов
деятельности” [3]. Тобто концепція – це насамперед моральність і притаманний їй світогляд,
з позицій якого відображається розуміння соціальної системи у цілому, з розуміння чого
розробляється зміст життєвлаштування. Таких концепцій у Україні дві: Концепція національної
безпеки України та біблейська. Ряд інших „концепцій” не розглядатимемо через їх вузькофахову
спрямованість, сенсову і змістовну не відповідність наведеній вище дифеніції (доречніше
було б назвати згадані документи стратегіями або програмами).

Щодо стратегії, то вона розглядається як галузь військового мистецтва, охоплює питання
теорії та практики підготовки країни і збройних сил до війни, її планування і введення, досліджує
закономірності війни [4]. Військова стратегія визначається військовою доктриною держави.
Тобто поняття „стратегія” обов’язково повинно бути визначено у аспекті „чого” або „яка” і
визначатися „доктриною держави” або основною Концепцією (нагадаємо у нашому випадку
їх дві). Отже, виходить, що стратегія повинна бути вписана в Концепцію. До речі, дифеніція
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„стратегія” своїм лат. корінням пов’язана із такою дифеніцією, як „страти” – ієрархічне
впорядкування будь-чого. Таким чином, дифеніція „стратегія” займає „своє місце” у окремій
визнаній стратифікації і одночасно сама є стратифікацією (ієрархічним впорядкуванням будь-
чого). Тобто стратегія – це певна ієрархічно впорядкована програма приватного призначення.
Отже, враховуючи зазначене, доцільно назвати Концепцію державної сімейної політики (далі
– Концепцію) – Стратегією державної сімейної політики України (далі – Стратегія).

Назва „Програма державної сімейної політики України” у цьому аспекті не доцільна,
оскільки дифеніція „програма” однозначно не вказує на ієрархічну впорядкованість її самої –
як щодо ієрархії мети, так і щодо ієрархії засобів досягнення цієї мети і послідовності дій у
взаємоузгодженні ієрархій засобів і мети, а також дій управлінців згідно з прямим і зворотним
зв’язкам від них до об’єкта управління і навпаки. До того ж „програма” не містить „творчості
учасників процесу”, без чого не існує і управління (а тим більше самоуправління), а є тільки
„виконання вказівок” програми. Програма (від грецьк. – programma – объявление,
распоряжение): „1) содержание и план деятельности работ; 2) изложение основных
положений и целей деятельности политических партий, организаций, отдельного деятеля; 3)
краткое изложение содержания учебного предмета; 4) перечень номеров, исполнителей,
действующих лиц театральных, концертных и других представлений” [5].

Зауважимо, що у досліджуваній Концепції відсутній понятійний і термінологічний апарат.
Так, не визначеними законодавцем у цьому документі залишилися такі поняття, як : „сім’я” та
„державна сімейна політика”. Доцільно зазначити, що з понятійного і термінологічного апарату
розпочинається процес управління. Отже, необхідно визначити, що ми розуміємо під „сімє’ю”.
Так, Великий енциклопедичний словник визначає сім’ю, як „основанная на браке или кровном
родстве малая группа, члены которой связаны общностю быта, взаимной помощью,
моральной и правовой ответственностью” [6]. Сімейний кодекс України вважає, що сім’ю
складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права
та обов’язки [7].

Щодо наступного поняття – „державна сімейна політика”, то зазначимо, що воно більш
ґрунтовно досліджено нами раніше [8], натомість звернемо увагу на необхідність
переосмислення традиційних підходів у соціальній практиці в галузі державної сімейної
політики, розробки її нової ідеології і системи діяльності, комплексу заходів, що
забезпечуватимуть належний рівень відповідальності держави та її інститутів за сім’ю, її
повноцінний соціальний статус у суспільстві, цілеспрямоване врахування її інтересів,
необхідний соціальний контроль за змінами в життєдіяльності сім’ї. Тобто йдеться про
спеціальну сімейну політику, специфіка якої не дозволяє ототожнювати її з іншими видами
соціальної політики держави. Державна сімейна політика повинна бути пов’язана зі зміцненням
інституту сім’ї, захищати його інтереси і права в процесі розвитку. Це дозволить виявляти і
вирішувати специфічні проблеми сім’ї. Тому ототожнення соціальної, демографічної та інших
політик із сімейною, на нашу думку, є неправомірним. Оскільки може призвести до фактичного
заперечення останньої.

Отже, державна сімейна політика визначається нами як самостійний напрям соціальної
політики, система комплексної діяльності держави, спрямована на соціальний інститут сім’ї з
метою збереження, укріплення і розвитку, захисту інституційних прав та інтересів, активізації
суб’єктної ролі, забезпечення суверенітету та добробуту сім’ї на підставі правового
регулювання її відносин з державою.
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Таке розуміння державної сімейної політики виводить сім’ю і державу на якісно новий
рівень відносин і відрізняється від традиційних підходів рядом нових методологічних засад [8,
с. 232].

Враховуючи зазначене вище, визначимо необхідні для формування державної сімейної
політики принципові положення:

1. Держава повинна визначити соціальні права сім’ї і необхідність їх законодавчо закріпити.
У Конституцію України необхідно внести положення про визнання за сім’єю статусу одного
з головних суспільних цінностей. У цивільне законодавство – включити комплекс правових
норм, що регулюють економічні відносини між сім’єю і державою, ці важливі соціальні
інститути повинні виступати їх повноправними суб’єктами.

2. Держава повинна гарантувати макроекономічні та соціальні стандарти, необхідні для
самостійного функціонування сімей у суспільстві; здійснювати цілеспрямований облік і
сприяти реалізації інституційних прав і інтересів сімей у процесі їх життєдіяльності; створювати
умови для забезпечення незалежності сімей і розвитку їх функцій, як агента соціальних
відносин.

3. Держава повинна будувати рівноправні взаємовідносини із сім’єю, забезпечувати
збалансованість прав і відповідальності державних інститутів і сім’ї, створювати необхідні
умови для активізації потенціалу сім’ї, потрібного для її самозабезпечення.

4. Державна сімейна політика повинна формуватися як один із самостійних напрямів
загальнодержавної соціальної політики, а інститут сім’ї включається в систему державної
діяльності як цілісний об’єкт [9, с. 125].

Державна сімейна політика повинна формуватися в широкому контексті здійснюваних
перетворень, визначати стратегію і тактику діяльності держави по стабілізації і зміцненню
соціального інституту сім’ї, шляхи його позитивного розвитку, поетапне створення умов для
його нормального функціонування у суспільстві. При цьому державна сімейна політика
повинна сприяти вирішенню інституційних проблем сім’ї, що матиме особливе значення в
умовах кризового, нестабільного суспільства. Систему державної сімейної політики необхідно
сформувати на державному, регіональному та місцевих рівнях. Це потребує комплексної
розробки її правового, програмного, науково-інформаційного, організаційно-управлінського,
кадрового і ресурсного забезпечення. На підставі зазначено і потрібно формувати стратегію
і тактику державної сімейної політики України.

Аналіз змістовної частини Концепції дозволяє зробити висновок про хаотичність загального
уявлення її розробників про сутність таких явищ, як сім’я, держава, концепція. Щодо останньої,
то потрібно відзначити, що Концепція – це не констатація пропозицій і проблем, а
цілеспрямована функція управління, яка містить необхідну методологію ( у нашому випадку
вона відсутня). Необхідно також було визначити стан об’єкта управління (сім’я в Україні),
зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на об’єкт управління, чітко визначити, як (у
якому напрямі і з якою метою) пропонується впливати як на об’єкт управління, так і на
виявлені фактори (зовнішні та внутрішні), що здійснюють реальний вплив на об’єкт управління;
далі доцільно було б виписати Стратегію (яка повинна відповідати на запитання, як конкретно
досягнути визначеної мети. Враховуючи, що Стратегія – це приватна цільова функція
управління, на кожному етапі проведення її у життя повинна бути передбачена система
контролю якості управління за певними, розробленими у Стратегії критеріями. При
формуванні Стратегії повинні постійно тестуватися параметри оптимальності цільової функції,
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а об’єктивність Стратегії повинна бути перевірена на „передбачуваність наміченого
результату” у визначені строки (з урахуванням допустимої помилки), що на стадії формування
Стратегії виходить за рамки звичайних „схоластичних” цифрових експертиз. Необхідно також
передбачити зміни процесів в об’єктивній реальності за умови впливу на них факторів,
визначених у Стратегії. У цьому відображається формальна об’єктивність самої Стратегії (на
стадії написання і затвердження), після чого залишається лише перевірити на практиці цю
об’єктивність, враховуючи якість управління по прямих і зворотних зв’язках і кадрову політику.

Щодо інших положень Концепції, то, доцільно зазначити, що немає чіткого розуміння у
законодавця взаємозв’язку сім’ї та держави, типології сім’ї. Так, у досліджуваному
нормативно-правовому акті відсутній аналіз сучасного стану сім’ї в суспільстві, змін що
відбуваються із інститутом сім’ї та державою. Не визначено причини появи та щорічне
збільшення відсотку „неблагополучних сімей”, не наведені критерії їх визначення.
Незрозумілим є і те, як за допомогою державного управління спрямувати суспільство до
створення „благополучних сімей”. До речі, не зрозуміло з основних положень Концепції і те,
що законодавець розуміє під „благополучними сім’ями” і які критерії їх визначення. Не
дослідженим, а отже, і не проаналізованим залишився і історичний досвід реалізації основних
заходів, що проводились у межах здійснення сімейної політики в України на різних історичних
етапах.

Досить абстрактними виглядають основні напрями Концепції, представлені у розділі
першому і третьому, вони породжують ряд питань і потребують уточнення. Так, „всебічна
соціально-економічна підтримка молодих сімей – потребує конкретизації і уточнення (які
конкретно заходи пропонується проводити, яким сім’ям пропонується надати підтримку, за
якими критеріями буде здійснено відбір таких сімей тощо). Крім того, перед тим як визначатися
із обсягом фінансування, потрібно визначити, на що саме виділяти кошти і запропонувати
дієвий механізм зворотного зв’язку за принципом: „на що виділили – на що витратили?”. А з
Концепції не зрозуміло, на що давати. Отже, цілком логічним є питання про доцільність
фінансування таких „заходів”, особливо в умовах дефіциту бюджету та нестабільності
економіки країни.

Враховуючи наведене вважаємо, що потрібно розробити ефективну Стратегію державної
сімейної політики України, оскільки існуюча Концепція (швидше калейдоскопічний набір
проблем, суб’єктивно відображених питань і фактів, не впорядкований для реального і
ефективного управління). Стратегія – це насамперед засіб управління, який повинен відповідати
на запитання: „як”, „коли”, „з якою метою” і „з якою якістю” досягнути наміченого результату.
До речі, „результату” не видно у згаданій Концепції. Можливості повинні співвідноситися із
метою на першому етапі визначення Стратегії. Усі інші етапи Стратегії – тимчасовий план
досягнення мети з урахуванням можливостей.

Переходячи до аналізу основних положень четвертого розділу, зазначимо, що механізм не
визначає зміст управління, це засіб технічного супроводження „концептуальних” напрацювань
і в цьому аспекті воно взагалі і в цілому однаково для різних „Концепцій”. Механізм не визначає
кінцевий результат управління, якщо до нього не додати мету, засоби і можливості. Не
врахування згаданого вище призвело до „не втілення” основних положень розділу „Механізм
реалізації основних положень Концепції” у практику. Так, не зрозумілою є постановка завдань:
щодо розробки Концепції безпечного материнства та відповідального батьківства (чи потрібна
взагалі?); зміцнення структури центральних і місцевих органів виконавчої влади, які займаються
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проблемами сім’ї (натомість маємо відсутність міністерства або відомства, відповідального
за проведення державної сімейної політики України); здійснення моніторингу становища
сімей і розробки періодичної національної доповіді про становище сім’ї в Україні для
інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування і населення про
проблеми сім’ї (не виконується); забезпечення розвитку пріоритетних напрямів наукових
досліджень у сфері сім’ї…, передбачити координацію і фінансування наукових досліджень
(кошти у Дербюджеті на фінансування протягом 2007–2010 рр. не передбачено) тощо.

Отже, є всі підстави стверджувати, що „Механізм реалізації основних положень Концепції”
не знайшов свого реального втілення у практику і залишився декларативним побажанням
законодавця.

Необхідно звернути увагу також і на відсутність у досліджуваній Концепції безпосередніх
виконавців, а отже не визначено і їх компетенцію. До речі, розробникам Стратегії необхідно
звернути увагу не на „межі компетенції” органів, що відповідатимуть за реалізацію Стратегії,
а на „особливу компетенцію відповідно до нової стратегії”. Ці заходи і засоби для їх реалізації
повинні бути враховані у самій Стратегії як система підготовки та перепідготовки кадрів,
насамперед відповідно до нових морально-етичних можливостей управління.

Не виписаний у Концепції і механізм її фінансування. Звертаємо увагу на те, що у Стратегії
необхідно передбачити цільове фінансування соціально-сімейних заходів і вказати не тільки
джерела фінансування, а й виписати весь механізм однозначного отримання очікуваних
результатів. Важливо не тільки фінансувати, а й відслідковувати результати управління через
фінанси.

Суттєвим недоліком законодавця є відсутність у Концепції духовних і морально-етичних
орієнтирів розвитку сім’ї і держави, на які потрібно звернути увагу при підготовці Стратегії.
Доцільно враховувати вплив ЗМІ, шкільного та позашкільного виховання, зокрема введення
спецкурсів у шкільні програми (можна використати минулий позитивний досвід: „Етика
сімейного життя”, „Духовні скарби України”, за згодою батьків „Основи православ’я” (або ж
урахувати регіональну релігійну специфіку), розробити критерії „сімейних цінностей”,
„здорового способу життя” тощо.

Моніторинг (контроль) реалізації державної сімейної політики також не був використаний
у досліджуваному документі. До речі, розробникам Стратегії необхідно звернути увагу і на
розробку критеріїв, за якими буде здійснюватися моніторинг.

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
1. Діюча Концепція державної сімейної політики становить собою калейдоскопічний набір

проблем суб’єктивно відображених питань і фактів, не впорядкований для реального і
ефективного управління.

2. Потребують доопрацювання принципи державної сімейної політики України, вони
повинні базуватися на нових теоретико-методологічних засадах.

3. Потребують доопрацювання мета та пріоритетні напрями державної сімейної політики
України.

4. У Концепції відсутня методологічна частина, не визначені основні терміни та базові
поняття, не виписаний механізм фінансування, не розроблені морально-етичні критерії та
моніторингу.

5. Не здійснено аналіз можливостей реалізації Концепції.
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6. Не досліджені повною мірою внутрішні та зовнішні фактори, які негативно впливають
на взаємовідносини інституту сім’ї та держави.

7. Не визначені суб’єкти управління, не встановлені „межі” їх компетенції.
8. Потребує доопрацювання „Механізм реалізації основних положень Концепції”.
Враховуючи зазначене, пропонуємо існуючу Концепцію державної сімейної політики

України [2] визнати неефективною. Необхідно, на нашу думку, розробити Стратегію державної
сімейної політики України, враховуючи недоліки, що були виявлені при здійсненні аналізу
основних положень досліджуваної Концепції.
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ПІДСТАВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ У
СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті досліджено теоретичні аспекти поняття підстави адміністративної
відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності та її
значення у розвитку адміністративного права України.

The article carries out the research about theoretical aspects of concept of reason of
administrative responsibility for infringement of order of conducting economical activity and
it’s value in development of administrative law of Ukraine.

Ключові слова: підстава адміністративної відповідальності за порушення порядку
провадження господарської діяльності, адміністративний проступок за порушення
порядку провадження господарської діяльності.

Проведення правової реформи та побудова правової держави є надзвичайно актуальними
питаннями для сучасного етапу розвитку України, що, в свою чергу, зумовлює необхідність
їх практичного вирішення. Основними завданнями правової держави є охорона прав і свобод
громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств,
установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання
проступкам, виховання громадян у дусі точного і неухильного дотримання Конституції і
законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття,
сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.

Зростання ролі адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних проступків
підтверджується інтенсивним розвитком її нормативно-правової бази та широкою практикою
її застосування.

Теоретичні основи інституту адміністративної відповідальності, її ознак та особливостей є
в доробку таких вчених: Бахраха Д. М., Галагана І. А., Додіна Є. В., Козлова Ю. М.,
Лазарєва Б. М., Студенікіної М. С. та інших авторів, що і призводить до різного розуміння
даної правової категорії.

На жаль, на сьогодні адміністративна відповідальність, будучи найважливішим
інструментом реагування на адміністративні проступки, не виконує повною мірою властиві
їй завдання. Це зумовлено багатьма причинами, однією з яких є недосконалість законодавства
про адміністративну відповідальність, його безсистемність, розкиданість за окремими
галузевими законами, що приводить до спотворення і дублювання норм і зрештою до
зниження ефективності його застосування.

© Фурманчук Є. В., 2011
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Тому не випадково в адміністративно-правовій літературі багато уваги приділяється
питанням адміністративної відповідальності, поняттю, сутності, принципам реалізації,
підставам і порядку притягнення до такої відповідальності. Розгляд цих питань має не лише
теоретичне, але і практичне значення, що, в свою чергу, дозволить зробити крок вперед у
вдосконаленні чинного законодавства про адміністративні проступки.

Метою цієї статті є висвітлення поняття підстави адміністративної відповідальності за
порушення порядку провадження господарської діяльності.

Адміністративна відповідальність являє собою різновид юридичної відповідальності,
полягає у накладенні на правопорушників загальнообов’язкових правил, які діють у
державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі
наслідки матеріального чи морального характеру [1, c.170].

Крім того, адміністративну відповідальність розуміють як сукупність матеріальних і
процесуальних правовідносин, тобто матеріально-деліктних, викликаних здійсненням
конкретного проступку, і адміністративно-процесуальних, пов’язаних з необхідністю зібрати
матеріали про проступок й особу, яка його вчинила, розглянути справу, винести законне,
обґрунтоване і справедливе рішення, забезпечити виконання [2, с. 12].

Виступаючи формою реагування держави на проступки, що виявляється в застосуванні
уповноваженими державними органами та посадовими особами до винної особи
адміністративних санкцій у межах і в порядку, встановлених законодавством, адміністративна
відповідальність є своєрідним обов’язком правопорушника звітувати за свою протиправну
поведінку і терпіти її несприятливі наслідки, передбачені санкцією правової норми [3, с.103].

Поєднуючи об’єктивний та суб’єктивний підходи до поняття адміністративної
відповідальності, адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження
господарської діяльності являє собою специфічну форму негативного реагування з боку
держави в особі її компетентних органів на протиправні прояви, згідно з якою особи, що
скоїли ці проступки, повинні дати відповідь перед уповноваженим державним органом за
свої неправомірні дії та понести за це адміністративну відповідальність в установлених законом
формах і порядку [4, c.7].

Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської
діяльності полягає в застосуванні до осіб, які провадили господарську діяльність без державної
реєстрації як суб’єкта господарювання, без отримання ліцензії на провадження певного виду
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, чи без отримання дозволу, іншого
документа дозвільного характеру, адміністративних стягнень, що спричиняють для цих осіб
обтяжливі наслідки.

Теорія адміністративного права не містить єдиної думки щодо визначення підстави
адміністративної відповідальності, розуміючи при цьому наявність в діях особи складу
проступку, іншими підставами вважають об’єктивно протиправне діяння – вчинення
адміністративного проступку, суспільно небезпечної, протиправної, винної дії або
бездіяльності, що порушує адміністративний закон [5, c. 11].

З погляду етимології, термін „підстава” означає причину, достатній привід, який
виправдовує що-небудь, в юридичному розумінні – правовий наслідок вчинення проступку,
покладання на особу обов’язку відповідати за порушення правової заборони перед державою
і понести всі передбачені за це законом санкції [6, c. 81].
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Необхідно погодитися з думкою тих учених-адміністративістів, які вважають, що підставами
адміністративної відповідальності є адміністративний проступок [7, с. 69] і як виняток, і як
підстави можуть бути інші протиправні діяння, наприклад, діяння, що містять ознаки складу
злочину, який не становить великої суспільної небезпеки.

Отже, під підставою адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження
господарської діяльності необхідно розуміти умови, за наявності яких можливе притягнення
особи до адміністративної відповідальності [6, с. 81–82], тобто вчинення особою діяння, яке
містить склад адміністративного проступку.

Підставою адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження
господарської діяльності є вчинення протиправної, винної дії, яка посягає на встановлений
порядок управління, порядок державної реєстрації як суб’єкта господарювання, отримання
ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню чи
отриманню дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання
передбачене законодавством України, тобто вчинення адміністративного проступку.

Уперше поняття адміністративного проступку було законодавчо закріплено у ст. 7 основ
законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення, і без
змін було перенесено до КпАП союзних республік [8, с. 432].

Чинний КУпАП у статті 9 дає загальне поняття адміністративного проступку, визначаючи
це поняття протиправною, винною (умисною або необережною) дією чи бездіяльністю, яка
посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок
управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність [9].

Дане визначення все більше піддається критиці серед учених, оскільки перерахування у
визначенні всіх об’єктів, на які посягає адміністративний проступок на сьогодні немає значення
у зв’язку з розвитком загальних відносин і виникненням нових об’єктів адміністративно-
правової охорони. Тому внесення змін до КУпАП і викладення статті у наступній редакції
буде відповідати сучасним вимогам розвитку держави і права: „Адміністративним
правопорушенням (проступком) визнається протиправна винна (умисна або необережна)
дія чи бездіяльність, вчинена суб’єктом правопорушення (проступку), за яку законом
передбачено адміністративну відповідальність і якщо за своїм характером правопорушення
(проступки), передбачені цим Кодексом, не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної
відповідальності”.

Проступки за порушення порядку провадження господарської діяльності є проступками
з формальним складом, причому об’єктивна сторона полягає у порушенні різноманітних
правил, порядків, положень, інструкцій тощо, які за своєю формою є правовими актами
управління. Порушення таких вимог уже самі по собі є підставами застосування заходів
адміністративної відповідальності незалежно від наслідків, до яких призведе це порушення.

Кожний конкретний проступок має велику кількість ознак, що виділяють його із загальної
маси проступків і роблять особливим, специфічним явищем реальної дійсності [10, с. 169].

Адміністративний проступок за порушення порядку провадження господарської діяльності
характеризується рядом ознак.

До основних юридичних ознак, за допомогою яких можна характеризувати даний вид
проступку і елементи його юридичного складу (суб’єкта і суб’єктивної сторони, об’єкта і
об’єктивної сторони) відносять протиправність, винність, карність [11, с. 219–220].
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Під протиправністю адміністративного проступку за порушення порядку провадження
господарської діяльності розуміють заборону дій, яка передбачена конкретною
адміністративною нормою [6, с. 83]. Такий проступок завжди суперечить правовим вимогам
(приписам), сформульованим у правовій нормі, це є недотримання тих чи інших правил
поведінки, їх порушення [11, с. 219–220]. Законодавство про адміністративні проступки не
знає інститутів аналогії законів. Отже, протиправність такого адміністративного проступку
полягає в тому, що держава за допомогою права встановлює правові заборони на здійснення
певних дій, тому заходи адміністративного стягнення можуть бути застосовані лише за
вчинення діянь, прямо передбачених нормою адміністративного права як заборонених.

Винність адміністративного проступку за порушення порядку провадження господарської
діяльності означає, що адміністративним проступком може бути тільки дія, вчинена особою
умисно чи з необережності у межах порушення норми. Вина полягає в психічному ставленні
особи до своїх дій та шкідливих наслідків. Адміністративні порушення законодавства у сфері
господарської діяльності – це діяння, що містять вину, без вини або без наявності належної
форми вини (умислу чи необережності) адміністративна відповідальність настати не може.

Карність адміністративного проступку за порушення порядку провадження господарської
діяльності як його ознака полягає в тому, що за його вчинення особа повинна нести лише
адміністративну відповідальність. Наслідком вчинення проступку повинна бути негативна
реакція з боку державних органів у вигляді застосування до винної особи стягнення. Конкретне
діяння може бути визнане адміністративним проступком, якщо за його вчинення законодавець
передбачив адміністративну відповідальність (ст. 9 КУпАП).

У теорії адміністративного права виділяють ще четверту ознаку – суспільна шкідливість
чи суспільна небезпечність, що означає, що вчинений адміністративний проступок завдає чи
створює загрозу заподіяння певної шкоди об’єктам адміністративно-правової охорони.

Науковці, які розглядають адміністративні проступки як суспільно небезпечні діяння,
зазначають, що вихідною позицією злочинів та адміністративних проступків є їх матеріальна
єдність, вони певною мірою є суспільно небезпечними діяннями. Саме тому суспільна
небезпека є ознакою, яка притаманна усім без винятку проступкам, відмінність полягає лише
у ступені суспільної небезпеки [5, с. 99; 12, с. 173–174; 13, с. 589].

В основі оцінки адміністративного проступку як явища, що не є суспільно небезпечним,
лежить твердження про те, що адміністративні проступки не становлять собою суспільну
небезпеку і є суспільно шкідливими явищами, оскільки ознака суспільної небезпеки властива
тільки злочинам [1, с. 175; 14, с. 224].

Погоджуючись з думкою про те, що адміністративний проступок за порушення порядку
провадження господарської діяльності є суспільно шкідливим наслідком, потрібно зазначити,
що КУпАП передбачає шкідливі наслідки адміністративного проступку (ст. 10 КУпАП) [9], на
відміну від Кримінального кодексу України, який передбачає суспільно небезпечний характер
злочину (ст. 11 КК України) [15].

Таким чином, протиправність, винність, караність і суспільна шкідливість є
найхарактернішими та найсуттєвішими ознаками, що характеризують адміністративний
проступок як підставу адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження
господарської діяльності [1, с. 175].

Проведене дослідження дає змогу зробити певні висновки. Підставою адміністративної
відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності є



228                                                                                                             Право

адміністративний проступок, що являє собою протиправне, винне, карне та суспільно шкідливе
діяння, що посягає на порядок провадження господарської діяльності в Україні і за яке законом
передбачено адміністративну відповідальність згідно зі ст. 164 КУпАП.

Особа, що провадила господарську діяльність без державної реєстрації чи отримання
відповідної ліцензії чи відповідного дозволу на провадження такої діяльності, не може бути
притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 164 КУпАП, якщо в таких діях буде
відсутній юридичний склад адміністративного проступку, тобто суб’єкт, суб’єктивна сторона,
об’єкт та об’єктивна сторона.

Дослідження підстави адміністративної відповідальності за порушення порядку
провадження господарської діяльності сприяє виявленню найістотніших ознак
антигромадських діянь, дозволяє розмежувати ці діяння, встановити справедливі санкції, обрати
відповідні заходи впливу. Визначення підстави адміністративної відповідальності за порушення
порядку провадження господарської діяльності передбачає можливість застосовування заходів
адміністративного впливу, забезпечує однакове застосування закону, правильну кваліфікацію
проступків, гарантує захист від необґрунтованого притягнення громадян до адміністративної
відповідальності та обмежує відповідальність рамками скоєного. А адміністративна
відповідальність, в свою чергу, є одним із найдієвіших засобів державного примусу
використовується для боротьби з неправомірними діями юридичних і фізичних осіб у сфері
господарської діяльності.
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ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

У статті зазначено, що головною метою адміністративно-правового управління є
створення ефективних важелів функціонування та розвитку залізниць України. Автором
визначено основні проблеми державно-правового управління залізничним транспортом
України на сучасному етапі.

It is stressed that the main goal of the legal administrative government is to create effective
instruments of the Ukrainian railways development and function/ The author determines the
main problems of state legal government of the Ukrainian railways nowadays.

Ключові слова: залізниця, залізничний транспорт, державно-правове управління.

Однією з найважливіших галузей транспортної системи України є залізничний транспорт,
на який припадає основний обсяг перевезень пасажирів і вантажів [1, c. 190]. За загальною
довжиною залізничних шляхів він займає четверте місце у світі після США, Росії і Канади.
Вантажообіг, який виконує залізничний транспорт, становить близько 40–60 % від усіх
перевезень у країні. Залізничний пасажирообіг – 50–70 % від загального обсягу перевезень.
Шляхова мережа української залізниці досить розгалужена, значна частка її електрифікована
(близько 40 %), майже третина загальної довжини шляхів має дво- і багатошляхові
ділянки [2, c. 23]. Цілодобово залізничними магістралями пересувається понад 2,4 тис. потягів,
які обслуговують 177 вокзалів і близько 2 тисяч залізничних станцій. Залізничну мережу
протяжністю 23 тис. км складають шість регіональних залізниць (Донбаська, Південна,
Південно-Західна, Придніпровська, Одеська, Львівська) [3, c. 12].

Роль залізниці в Єдиній транспортній системі України визначається і тим, що через
територію держави пролягають основні транспортні транс’європейські коридори: Схід – Захід,
Балтика – Чорне море. Зокрема, транс’європейська залізнична магістраль Е-30, що бере
початок у Берліні, перетинає Україну на маршруті „Мостиська – Львів – Київ” і йде далі до
Москви, а на території Польщі перетинається зі швидкісними магістралями Е-59 і Е-65. З
економічного погляду, залізниця є найбільш рентабельним видом транспорту в нашій країні.
Беззаперечною є теза, що ефективна робота залізничного транспорту, у першу чергу, залежить
від ефективного державно-правового управління цією важливою складовою національної
економіки.

Окремі напрями державно-правового управління діяльністю залізничного транспорту
досліджувалися такими вітчизняними вченими, як У. В. Антонюком, І. В. Булгаковою,
Е. М. Деркач, С. С. Єсімовим, М. В. Ковалів, В. Й. Развадовським, Д. А. Тимохою,
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Р. Я. Тюріним, О. Б. Чорномазом, М. Л. Шелухіним та іншими, а також російськими вченими,
а саме: В. К. Андрєєвим, В. В. Вітрянським, В. А. Єгіазаровим, Г. П. Савічевим,
М. А. Тарасовим та іншими. Разом з тим у вітчизняній науці відсутні комплексні праці,
присвячені особливостям державно-правового управління залізничним транспортом України.

Отже, актуальність теми дослідження зумовлена значним науково-теоретичним і
практичним значенням в Україні діяльності залізничного транспорту для функціонування
економіки країни, а також недосконалістю адміністративно-правового регулювання
правовідносин через встановлення нормативно-правового забезпечення та побудову
адекватної системи регулювання та контролю за такою діяльністю. Метою цієї наукової статті
є визначення основних проблем державно-правового управління залізничним транспортом
України на сучасному етапі.

Прагнення України увійти до єдиного політичного, економічного європейського простору,
намагання зміцнити своє положення як транзитної держави вимагає серйозних змін у багатьох
сферах життєдіяльності країни, зокрема транспортно-залізничній, що передбачає вироблення
єдиного механізму правового регулювання правовідносин, що виникають у даній галузі.

Необхідність в удосконаленні залізничної галузі визнана на державному рівні, наслідком
чого стало схвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України Концепції Державної
програми реформування залізничного транспорту № 651-р від 27.12.2006 р. [12] (далі –
Концепції) та Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-
2015 рр. № 1390 від 16.12.2009 [13]. Зокрема, у п. 3 Концепції прямо визначено, що
реформування залізничного транспорту передбачає удосконалення системи управління
залізничним транспортом. При цьому закріплено, що необхідними умовами для ефективного
реформування залізничного транспорту є: збереження залізниць у державній власності;
забезпечення функціонування і розвитку залізничного транспорту як єдиного виробничо-
технологічного комплексу, що характеризується високим рівнем централізованого управління,
та надання можливості для концентрації матеріальних і фінансових ресурсів і розпорядження
ними; системний підхід до проведення реформ; адаптація системи управління залізничним
транспортом до ринкових умов господарювання; узгодження принципів управління
залізничним транспортом та організаційно-правової форми господарювання з нормами
європейського законодавства тощо (п. 4 Концепції).

Отже, загальною метою адміністративно-правового управління, на думку більшості вчених,
повинно стати створення ефективних важелів функціонування та розвитку залізниць
України [14, 15]. На думку фахівців з проблем державного управління економікою, актуальною
теоретичною і практичною проблемою для всіх без винятку країн є проблема підтримання
життєздатного балансу між державним регулюванням економічної діяльності і природним
саморозвитком економічних процесів, тобто між тенденціями активного державного
втручання і тенденціями спонтанного саморозвитку інших агентів економічних відносин.
Тільки створення життєздатного балансу цих двох різноспрямованих тенденцій вважається
запорукою успішного розвитку економіки і застосування ефективних державних важелів
управління нею [14].

Історично залізнична галузь із моменту її становлення перебувала в руках держави. У 90-
ті роки ХХ ст. усе більше європейських країн почали передавати права управління об’єктами
та інфраструктурою залізничної галузі приватним компаніям [16]. При цьому право
розпоряджатися ними залишалося за державою, а приватному сектору передавалися права
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володіння і використання. На приватний бізнес були покладені функції управління,
господарського ведення, інвестування та експлуатації.

Надалі державні органи почали перекладати на бізнес основну частину ризиків. За це
вони надали приватному сектору як діловому партнеру адміністративно-господарську свободу
на об’єктах своєї власності, а також право присвоєння надприбутків як компенсації за підвищені
ризики.

Разом із тим держава залишила за собою контрольні і регулятивні функції, зокрема щодо
встановлення тарифів і цін на продукцію і послуги підприємств природних монополій.
Залучаючи приватний капітал на концесійній основі, проводячи так звану непряму
приватизацію шляхом переміщення в окремі сегменти галузей, держава відмовляється від
значної частини невластивих їй функцій, визволяє ресурси і отримує можливість приділяти
більше уваги новим, соціальноважливим функціям, що з’являються в епоху глобалізації.

На сьогодні триває пошук оптимальної моделі державного регулювання діяльності
залізничного транспорту, що передбачає необхідність узгодження чинного законодавства
України з реаліями сьогодення. Зокрема, у законодавстві залишається чимало прогалин або
неузгодженостей, урегульованих переважно на підзаконному рівні. Правовою основою цієї
діяльності на сьогодні залишається Закон України „Про транспорт” [17], „Про залізничний
транспорт” [18], а також ряд підзаконних нормативно-правових актів, насамперед Статут
залізниць України [19]. Однак на сьогодні ці акти не відповідають сучасним потребам учасників
залізничних перевезень, оскільки запропоновані підходи до взаємодії цих учасників, визначення
їх правового статусу є досить застарілими. Певною мірою вирішенню окремих проблем,
пов’язаних з регулюванням діяльності залізничного транспорту сприяло прийняття
Господарського кодексу України [20], у якому здійснено правове регулювання перевезень як
виду господарської діяльності. Проте залишається чимало питань стосовно функціонування
залізничної галузі України, що потребує подальшого доопрацювання на рівні законодавства.

Система управління залізничним транспортом в умовах незалежності України зазнала
відповідних змін: з переходом до ринку і економічної самостійності підприємств усіх форм
власності держава відмовилася від практики розробки і затвердження планів перевезень і
централізованого, гарантованого матеріального і фінансового забезпечення залізничного
транспорту. Була створена триланкова структура управління залізничним транспортом
України (Укрзалізниця – Залізниця – структурний підрозділ) замість чотириланкової
(Укрзалізниця – Залізниця – відділ залізниці – структурний підрозділ). Проте система управління
в галузі не зазнала значних змін. При цьому від колишньої командно-адміністративної системи
Україні дістався у спадщину правовий механізм управління галуззю, який характеризується
елементами закритості від громадського контролю, переважно адміністративними методами
впливу на суб’єкти господарювання, захистом відомчих інтересів галузі, а не інтересів
споживача. В умовах ринкових відносин і демократизації суспільства він гальмує прогресивні
зміни, що потребує вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання
розвитку залізничного транспорту.

Так, на сьогодні Державна адміністрація залізничного транспорту України „Укрзалізниця”
(далі – Укрзалізниця) відповідно до ст. 4 Закону України „Про залізничний транспорт” є
центральним органом виконавчої влади України і, по суті, поєднує в собі функції: а) власника
інфраструктури; б) оператора перевезень; в) органу формування тарифної політики; г) органу
контролю за дотриманням законодавства на залізницях. Поєднання в межах одного суб’єкта
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функцій учасника ринку і органу, що формує правила його функціонування, є характерним
для планової економіки і суперечить принципам ринкової моделі. У такій системі управління
з самого початку закладена можливість зловживання владою. Відповідно між вищою
структурною одиницею управління (Укрзалізницею) і підприємствами залізничної галузі
України повинна існувати система взаємозалежності, впливу і відповідальності, при якій
досягається баланс економіко-правових важелів впливу.

Зокрема, С. Ю. Шевченко наводить приклад ситуації, коли в Україні спостерігався значний
дефіцит вантажних вагонів, уряд лібералізував доступ приватних підприємств до залізничної
інфраструктури [15]. Для стимулювання збільшення кількості приватних вантажних вагонів в
2004 р. їм були надані істотні знижки до тарифів. Проте, коли Укрзалізниця почала втрачати
клієнтів через невдоволення якістю її послуг, уряд в особі Міністерства транспорту і зв’язку
(далі – МТЗ) почав збільшувати тиск на них, створюючи додаткові перешкоди. У 2005–2006 рр.
МТЗ скоротило надані раніше преференції, а у травні 2007 р. знову їх відновило. Для окремих
категорій продукції промисловості їх розмір досягав 50 %. У 2008 р. політика щодо приватних
перевізників знову була переглянута. Згідно з Наказом МТЗ „Про індексацію тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом України” від 17 січня 2008 р. [21] водночас із
загальним підвищенням тарифів передбачалося також зменшення знижок на перевезення
вантажів першого тарифного класу в піввагонах з 51 % до 36 % від тарифу, другого класу – з
39 % до 20 %, третього – з 33 % до 16 %. При цьому на сьогодні близько 25 % від загального
українського парку вантажних вагонів перебуває у власності приватних структур. Саме їх
діяльність дозволяла частково компенсувати дефіцит вагонів „Укрзалізниці”. Така непослідовна
позиція держави в даному питанні є головною перешкодою для розширення обсягів приватних
перевезень. У даному контексті є раціональним розділення функцій Укрзалізниці на регулятивні
та господарські. Залізнична інфраструктура повинна стати відкритою як для державних
компаній, так і для приватних.

Наступною проблемою державного управління залізничною галуззю України є відсутність
чіткої стратегії щодо підвищення якості продукції та послуг, що надаються залізницями. Так,
Укрзалізниця як центральний орган управління планує і нормує витрати ресурсів підприємств
залізниць тільки на майбутні обсяги робіт. Але, як свідчить практика, витрати ресурсів
плануються без урахування вимог щодо підвищення якості експлуатаційної діяльності, якості
обслуговування вантажовласників і пасажирів, а також без запровадження нових принципів
взаємодії між самими лінійними підприємствами.

Особливої уваги також потребує сучасний механізм розподілу доходів між підприємствами
залізничної галузі. На сьогодні він себе не виправдовує, оскільки не враховуються вимоги до
підвищення якості в умовах розвитку транспортного ринку, а також тенденція до посилення
конкуренції між перевізниками. Досвід діяльності європейських країн свідчить, що спочатку
необхідно надати підприємствам максимум економічної свободи в договірному ціноутворенні
при дієвому державному регулюванні, а потім створити і впровадити більш досконалу систему
розподілу загальних доходів.

Підсумовуючи, необхідно зробити висновок, що стабільне та ефективне функціонування
залізничного транспорту є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності,
національної безпеки і цілісності держави, підвищення рівня життя населення. Головною метою
адміністративно-правового управління є створення ефективних важелів функціонування та
розвитку залізниць України. Основними проблемами державного управління залізничним
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транспортом України на сучасному етапі є недосконалість нормативно-правових актів, що
регулюють управління діяльністю залізничного транспорту, та невідповідність його
організаційної структури умовам розвитку ринкової економіки країни; відсутність чіткої
системи взаємозалежності, впливу і відповідальності між центральним органом управління
Укрзалізницею і підприємствами залізничної галузі України; відсутність чіткої стратегії щодо
підвищення якості продукції та послуг, що надаються залізницями; неефективний механізм
розподілу доходів між підприємствами залізничної галузі тощо.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА

ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ
ОПОДАТКУВАННЯ

У статті здійснено аналіз та узагальнення міжнародного досвіду реалізації заходів
адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування. Вироблено
пропозицій щодо вдосконалення системи регулювання даної галузі.

In clause (article) an analysis and generalization of international experience of realization
measures of administrative responsibility is done for offence in the sphere of taxation. It is mine-
out suggestions in relation to perfection of the system of adjusting of this industry.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, правопорушення у сфері
оподаткування.

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що інтенсивні міжнародні зв’язки України
та її участь в інтеграційних процесах передбачає те, що вітчизняні проблеми податкової
практики і напрями політики в сфері оподаткування не можуть бути ізольованими від досвіду
зарубіжних держав в регулюванні даної галузі.

Вивчення міжнародного досвіду регулювання відносин, що виникають у процесі реалізації
заходів адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування, показує,
що система оподаткування – це не тільки джерело великої частини доходів держави, а й один
із найважливіших важелів державного впливу на сферу бізнесу.

Щодо ситуації в Україні у зазначеній галузі, то вона є досить проблемною хоча б тому, що
система заходів, що застосовуються за правопорушення в сфері оподаткування, не справляють
на стільки вагомого впливу, як у зарубіжних державах. Серед системи даних заходів
найефективнішими є заходи адміністративної відповідальності, адже більшість правопорушень
у сфері оподаткування за ступенем тяжкості та суспільної небезпеки не підпадають під
положення Кримінального кодексу України та сама процедура їх застосування є більш
спрощеною. Водночас інститут адміністративної відповідальності в українському законодавстві
та правовій науці залишається в своїй основі незмінним з часів існування Радянського Союзу.
Серед основних недоліків є недосконалість адміністративного та податкового законодавства,
розпорошеність і застарілість його положень. Такий стан справ у цій галузі є характерним не
тільки для України, а й для більшості пострадянських країн-членів СНД. Це є дивним з огляду
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на прогресивні кроки вітчизняних представників адміністративно-правової науки, що
спрямовані на відхід від радянського розуміння адміністративного права.

Дослідженням міжнародного досвіду регулювання відносин, що виникають у процесі
реалізації заходів адміністративної відповідальності, займалися такі вчені, як Банчук О. А.,
Колпаков В. К., Лук’янець Д. М., Коліушко І. Б., Гаврилова Л. В. та інші. Проблемні питання
щодо застосування адміністративного примусу за правопорушення в сфері оподаткування
досліджували Авер’янов В. Б., Коваль Л. В., Коломоєць Т. О., Кучерявенко М.П та інші. Серед
зарубіжних учених дослідження в цій сфері проводили польський професор Д. Зуміло-
Кільчицька, М. Боярський, К. Єндрюс.

Проте міжнародний досвід регулювання відносин, що виникають у процесі реалізації
заходів адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування,
залишається недостатньо дослідженими. Тому мета даної статті полягає у вивченні, аналізі та
узагальненні міжнародного досвіду реалізації заходів адміністративної відповідальності за
правопорушення в сфері оподаткування, а також виробленні пропозицій щодо вдосконалення
системи регулювання даної системи відносин, що дозволить уникнути колізій при застосуванні
законодавства України у випадках податкових правопорушень.

В Україні тривають спроби розчленувати інститут відповідальності за адміністративні
проступки, зокрема, за рахунок виокремлення „фінансової відповідальності”. Автори проекту
Податкового кодексу намагаються визначити суб’єктів вчинення фінансових правопорушень,
загальні правила застосування фінансових санкцій, конкретний перелік фінансових
правопорушень і фінансових стягнень за них [5]. Але запропонований варіант запровадження
фінансової відповідальності видається таким, що суперечить Конституції України і не може
бути сприйнятий законодавцем. Положення статті 61 Основного Закону України [1]
передбачають, що „ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного
виду за одне й те саме правопорушення”. Тобто за більшість правопорушень у сфері
оподаткування пропонується притягувати осіб до відповідальності на підставі двох кодексів.
Для того щоб вивчити зазначене питання, звернемося до досвіду держав Західної Європи та
англо-американської правової сім’ї.

Коло правопорушень у сфері оподаткування, що регулюються засобами адміністративної
відповідальності у кожній конкретній країні, відрізняється своїми особливостями. Необхідно
зазначити, що адміністративні санкції за правопорушення в сфері оподаткування в деяких
державах встановлюються не адміністративними кодексами, а нормами, які входять до
податкового законодавства. У США, наприклад, на рівні федерації відповідальність за
правопорушення в сфері оподаткування регулюється Кодексом внутрішніх державних доходів
1954 р., у Франції – Загальним кодексом про податки 1950 р., у Німеччині – Положенням про
податки 1977 р., а у Великобританії та Італії – окремими спеціальними законодавчими актами
про податки.

Аналізуючи країни Західної Європи, можна зробити висновки, що в жодній з них немає
єдиного акта, в якому об’єднуються склади адміністративних деліктів. Проте більшість держав
мають закони змішаного характеру, в яких об’єднуються загальні матеріальні положення та
процедурні положення про порядок накладення адміністративних стягнень. Такі закони
притаманні Німеччині, Швейцарії, Австрії, Італії та Португалії.

Наприклад, в Іспанії немає кодифікованого закону з переліком адміністративних порушень,
але існують окремі галузеві закони, в яких містяться відповідні склади. Одним із них є Загальний
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закон „Про податки” від 1963 року. При цьому регулювання правопорушень у сфері
оподаткування відноситься до механізмів адміністративного права. Так, Законом „Про
правовий режим публічної адміністрації та загального адміністративного провадження” від
1 січня 2004 р. встановлено порядок застосування штрафів і не грошових адміністративних
санкцій за податкові правопорушення [6].

Предметом регулювання італійського адміністративного законодавства виступають
порушення (violazione), які тягнуть за собою накладення адміністративних санкцій (sanzioni
amministrative) [6]. Аналіз положень Закону „Про зміни карної системи” від 24 листопада
1981 року № 689 засвідчує, що порушення у сфері обов’язкового соціального забезпечення
та страхування та фінансові правопорушення посідають в ньому значне положення. Так,
згідно з ст. 37 цього Закону, неподання або підробка обов’язкових записів і декларацій карається
позбавленням волі до двох років, якщо наслідком є несплата відрахувань і страхових внесків,
передбачених законом про обов’язкові соціальні забезпечення та страхування” [6]. Не важаючи
на те що такі правопорушення можуть вважатися злочинами, „якщо ухилення зафіксоване та
становить предмет адміністративного та судового розгляду, карна процедура зупиняється з
моменту запису порушення в реєстр, про який йдеться в статті 335 Кодексу карної процедури,
до моменту прийняття рішення адміністративним органом чи судом першої інстанції” [6].
Тобто цим Законом передбачається можливість вирішення питання про притягнення до
відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування в адміністративному порядку.

Щодо Королівства Нідерландів, то особливим різновидом голландського карного
законодавства є право економічних деліктів, заснованих на положеннях Закону про економічні
делікти від 22 червня 1950 року. Цей закон увібрав у себе більшість деліктів, які вчиняються в
економічній сфері. Незважаючи на відмінності в назвах (злочини, порушення, делікти), вони
розглядаються, як різновид караних порушень, а до самого Закону застосовуються загальні
положення Кодексу карного права. Інша незначна частина економічних деліктів, які не були
розміщені в цьому Законі, належать до сфери адміністративного деліктного права. Аналогічно,
за порушення з податкового права в Законі про податки передбачене застосування
адміністративних санкцій (administratіeve sanctie) [6]. Адміністративними санкціями в
податковому праві є: підвищення розміру податку (з ігнорування попередження з боку
податкового інспектора, невчасне подання декларації), штраф у розмірі до 100 % несплаченого
податку.

Цікаво звернутися до швейцарського адміністративного законодавства, яке, на думку
Колпакова В. К. та Лук’янця Д. М., відноситься до „широкого карного законодавства” [6].
Проаналізувавши положення Федерального Закону Швейцарської конфедерації „Про право
адміністративних покарань” від 22 березня 1974 року, можна зробити висновки, що інститут
адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування займає в ньому
провідне місце (на відміну від інших інститутів, які відсилають до положень окремих законів).
Так, згідно зі ст. 14 „Той, хто введе орган управління, інший орган або третю особу завдяки
підтасуванню або приховуванню фактів в оману або посилить їх помилку і так неправомірно
набуде для себе або для іншої особи дозвіл внесок, повернення податку або збору, іншої дії з
боку суспільства, або уникне позбавлення дозволу, карається ув’язненням або штрафом” [6].
У цій статті є й таке визначення діяння, що підлягає покаранню: „Якщо своїми обманними
діями винний сприяє тому, що громадськість позбавляється податку в значній сумі внеску
або інших платежів, або вона буде позбавлена надбання іншим способом, ці дії караються
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тюремним ув’язненням до одного року або штрафом до 30 тис. франків” [6]. Тобто норми
адміністративного законодавства Швейцарської конфедерації також чітко регулюють питання
правопорушень у сфері оподаткування і тому посідають основне місце в процесі регулювання
даної сфери відносин.

Цікавою є ситуація в державах англо-американської правової сім’ї. Річ у тім, що історично
ситуація склалася так, що повноваженням здійснювати примус приватних осіб до виконання
адміністративного рішення про застосування адміністративної санкції наділені виключно
суди [6]. Зближення континентальної та англо-американської правової сім’ї призводить до
того, що у сфері адміністративного права останньої намагаються запроваджувати позасудовий
спосіб притягнення до відповідальності за вчинені порушення. Наамперед це стосується
регуляторних порушень (regulatory offences), які вчиняються фізичними та юридичними
особами у сфері оподаткування, характеризуються ознакою об’єктивного інкримінування
(strict liability) і переслідуються адміністративними органами. Адміністративні органи
уповноважуються застосовувати до порушників різні види попереджувальних листів,
застосовувати штрафи (фіксовані та нефіксовані), відкликати ліцензії тощо [6]. У Сполучених
Штатах Америки вперше такий досвід було використано 30 років тому [6].

У Канаді законодавство на федеральному рівні надає адміністративним органам право
застосовувати санкції, зокрема за правопорушення в сфері оподаткування. Законом про
проступки від 15 жовтня 1992 року (Contraventions Act) закріплено позасудову процедуру
застосування покарань (penalties), зокрема і у сфері оподаткування [6].

Австралійська правова система також передбачає притягнення до відповідальності в
адміністративному провадженні внаслідок правопорушень у сфері оподаткування та
застосування за них таких стягнень, як попередження, наказ-покарання, вилучення ліцензії [6].

Значний поштовх змінити адміністративне законодавство держав англо-американської
правової сім’ї дало дослідження під назвою „Регуляторна юстиція: Застосування санкцій пост-
Хемптонському світі”, що було зроблено на замовлення англійського уряду Філіпом
Хемптоном [6]. Результатом цього звіту стала пропозиція надати регуляторним органам право
застосовувати грошові адміністративні покарання (monetary administrativepenalties) [6].

В ірландське право також запроваджуються елементи адміністративної відповідальності.
Закон про оподаткування запровадив процедуру застосування адміністративних санкцій
податковими органами Ірландії.

Досвід Західної Європи та держав англо-американської правової сім’ї регулювання
відносин, що виникають у процесі реалізації заходів адміністративної відповідальності за
правопорушення в сфері оподаткування є надзвичайно корисним для України. Але, на нашу
думку, доцільно звернутися й до досвіду Російської Федерації, так як законодавство цієї держави
є досить близьким до нашого, що зумовлено тісними інтеграційними процесами у сфері
економічного співробітництва.

На нашу думку, необхідно звернути увагу на те, що Податковий кодекс прийнятий у
Російської Федерації 31 липня 1998 року [4]. Питанням відповідальності за правопорушення в
сфері оподаткування присвячений Розділ VI „Налоговые правонарушения и ответственность
за их совершение”. Так, положення даного нормативного акта чітко регулюють питання
співвідношення норм податкового та адміністративного законодавства щодо застосування
заходів адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері оподаткування:
„Ответственность за административные правонарушения в области налогов установлена



240                                                                                                             Право

статьями 15.3 - 15.9 и 15.11 КоАП. Субъектами ответственности согласно данным статьям
являются должностные лица организаций. Поскольку в силу глав 15, 16 и 18 настоящего Кодекса
в соответствующих случаях субъектами ответственности являются сами организации, а не их
должностные лица, привлечение последних к административной ответственности не исключает
привлечения организаций к ответственности, установленной настоящим Кодексом” [4]. Тобто,
на відміну від проекту Податкового кодексу України [5], в якому взагалі не приділена увага
питанням застосування заходів адміністративної відповідальності, Податковий кодекс РФ чітко
встановлює межі взаємодії положень податкового та адміністративного законодавства в
процесі реалізації заходів адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері
оподаткування.

Водночас у Кодексі Російської Федерації про адміністративні правопорушення від
30.12.2001 р. № 195-ФЗ [3] міститься чіткий перелік правопорушень у сфері оподаткування.
Даним правопорушенням присвячена Глава 15 „Административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг”, зокрема: стаття 15.3 „Нарушение
срока постановки на учет в налоговом органе”, стаття 15.4 „Нарушение срока представления
сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации”, стаття
15.5 „Нарушение сроков представления налоговой декларации”, стаття 15.6 „Непредставление
сведений, необходимых для осуществления налогового контроля”, стаття 15.7 „Нарушение
порядка открытия счета налогоплательщику”, стаття 15.8 „Нарушение срока исполнения
поручения о перечислении налога или сбора (взноса)”, стаття 15.12 „Выпуск или продажа
товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или)
нанесению информации, необходимой для осуществления налогового контроля, без
соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного
порядка нанесения такой маркировки и (или) информации”, стаття 15.13 „Уклонение от подачи
декларации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции или декларации об использовании этилового спирта”. Хоча,
на нашу думку, зазначений перелік не є вичерпним і може бути доповнений, досвід
регулювання правопорушень у сфері оподаткування адміністративним правом РФ необхідно
врахувати та вважати за приклад при внесенні змін до КпАП України.

Адже, якщо навіть звернути увагу на назву Глави 12 КпАП України, що регулює згадану
сферу відносин „Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування,
сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності” [2], можна зробити висновок,
що правопорушенням у сфері оподаткування в українському адміністративному законодавстві
приділено значно меншу увагу. Також звертає на себе увагу й той факт, що статті Кодексу є
занадто розпорошеними для того, щоб, наприклад, звичайний підприємець міг зорієнтуватися
в його положеннях.

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що в країнах Західної Європи
правопорушення в сфері оподаткування регулюються не тільки податковими законами або
кодексами, а й адміністративним законодавством. При цьому в більшості випадків норми
податкового законодавства посилаються на відповідні положення адміністративних
нормативних актів (наприклад Закон „Про правовий режим публічної адміністрації та
загального адміністративного провадження” в Іспанії, Закон „Про зміни карної системи” в
Італії, Федеральний Закон Швейцарської конфедерації „Про право адміністративних покарань”).
Іншу ситуацію можна спостерігати в Україні. Адже в проекті Податкового кодексу України [2]
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не передбачено не тільки адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері
оподаткування, а й чіткого механізму співвідношення норм податкового та адміністративного
права в процесі регулювання зазначених відносин.

Пропонуємо, враховуючи досвід економічно розвинених держав Західної Європи та англо-
американської правової сім’ї, розвивати саме механізм застосування заходів адміністративної
відповідальності за податкові правопорушення, а для цього внести відповідні зміни не тільки
до КпАП України, а й до відповідних вузькоспеціалізованих нормативно-правових актів „Про
державну податкову службу України” від 04.12.1990 р., Закону України „Про порядок
погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами” від 21.12.2000 р).

У процесі прийняття змін до КпАПУ та формування розділу, що буде ефективніше
регулювати сферу реалізації заходів адміністративної відповідальності за податкові
правопорушення, вважаємо необхідно врахувати досвід Російської Федерації та сконструювати
більш досконалу модель регулювання зазначених відносин. Зокрема, пропонуємо:

1) змінити назву глави 12 КпАП України „Адміністративні правопорушення в галузі
торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності”
на „Адміністративні правопорушення в галузі податків та зборів, фінансів і
підприємницької діяльності”;

2) віднести до зазначеного розділу наступні статті (із відповідною зміною номерів статей):
– стаття 163-1 (155) „Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських

висновків”;
– стаття 163-2 (156) „Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на

перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів)”;
– стаття 163-3 (157) „Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної

податкової служби”;
– стаття 163-4 (158) „Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи

фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи”;
– стаття 164-1 (159) „Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку

доходів і витрат”;
– стаття 165-1 (160) „Порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного

пенсійного страхування”;
– стаття 165-3 (160-1) „Порушення строку реєстрації як платника страхових внесків до

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків”;

– стаття 165-4 (160-2) „Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності”;

– стаття 165-5 (160-3) „Ухилення від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, несвоєчасна або неповна сплата
страхових внесків, а також порушення порядку використання страхових коштів”;

– стаття 164 (161) „Порушення порядку провадження господарської діяльності”;
– стаття 166-2 (161-2) „Неправомірні угоди між підприємцями”;
– стаття 166-3 (162) „Дискримінація підприємців органами влади і управління”;
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– стаття 166-5 (163) „Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам
вкладників чи інших кредиторів банку”;

– стаття 166-9 (164) „Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;

– стаття 166-10 (162-1) „Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру”;
– стаття 166-11 (162-2) „Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних

осіб та фізичних осіб – підприємців”;
– стаття 166-12 (162-3) „Порушення законодавства про ліцензування певних видів

господарської діяльності;
3) доповнити зазначену вище главу КпАПУ подібно до КоАП РФ наступними статтями:
а) 155-1 „Порушення строку постановки на облік в податковому органі”;
б) 155-2 „Порушення строку надання відомостей про відкриття та закриття рахунку в банку

або іншій фінансовій організації”;
в) 157-1 „Не надання відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю”;
г) 163-1 „Порушення порядку відкриття рахунку платнику податків”;
4) внести до проекту Податкового кодексу України розділ під назвою „Відповідальність

за правопорушення в сфері оподаткування”;
5) включити у відповідний розділ Податкового кодексу України відсильну статтю до

КпАПУ, де, зокрема, визначити порядок притягнення до адміністративної відповідальності за
правопорушення в сфері оподаткування.
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ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У
РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
У статті розглянуто теоретичні та практичні основи проведення тактичних операцій

щодо злочинів, пов’язаних з несплатою податків. Запропоновано зміст тактичної операції
зі збору первинної інформації про ухилення від сплати податків.

There is the theoretical and practical basis for realizing tactical operations in the sphere of
tax crimes is considered in the article. The author proposes the contain of tactical operation for
collecting information about tax evasion.

Ключові слова: тактична операція, слідчі дії, ухилення від сплати податків, слідчі
ситуації, оперативно-розшукові заходи.

Криміналістичні методики розслідування, крім інформаційної моделі виду чи групи
злочинів (криміналістичної характеристики), повинні також включати конкретні напрями
діяльності правоохоронних органів щодо виявлення та розслідування таких злочинів. Головним
інструментарієм у доказовому процесі є проведення окремих слідчих дій, оперативно-
розшукових та інших організаційних заходів. Перелік і порядок проведення слідчих дій
визначається кримінально-процесуальним законодавством. Криміналістичні рекомендації
розглядають особливості тактики проведення таких слідчих дій.

Надання можливості слідчому провести ту чи іншу слідчу дію та визначити її
процесуальний порядок здійснення ще не повною мірою вирішує завдання кримінального
судочинства. Залежно від наявної інформації про злочин, змісту слідчої ситуації може
застосовуватися різний набір слідчих дій та організаційних заходів. Процесу розслідування
злочинів притаманний не лише різний набір слідчих дій та організаційних заходів, а також
різна їх послідовність. Практика свідчить про те, що для оптимізації слідчої діяльності,
підвищення її ефективності повинні застосовуватися комплекси слідчих дій, оперативно-
розшукових та інших організаційних заходів. У практичній діяльності правоохоронних органів
і криміналістичних дослідженнях такі проблеми вирішуються за допомогою тактичних
операцій.
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Категорію „тактична операція” у вітчизняну криміналістику у 1972 р. було введено
А. Дуловим. Значний вклад у розвиток теоретичних і практичних положень зробили Р. Бєлкін,
В. Шиканов, Л. Драпкін та інші автори, які запропонували багато цікавих пропозицій для
вирішення проблем розслідування злочинів [1]. У сучасних криміналістичних дослідженнях
інтерес до проблеми тактичних операцій не зменшився [2].

Аналіз теоретичних розробок і практики діяльності правоохоронних органів, які стосуються
тактики проведення окремих слідчих дій та їх комплексів (тактичних операцій) на початковому
етапі розслідування податкових злочинів свідчить про недостатність розробки цієї проблеми.
Метою нашого дослідження є розгляд найбільш ефективних засобів вирішення завдань
розслідування податкових злочинів та у цілому оптимізація слідчої діяльності. У питаннях
організації та проведення тактичних операцій потребують подальших наукових розробок: 1)
проблеми організації взаємодії різних органів, які беруть участь у розслідуванні податкових
злочинів; 2) розширення можливостей застосування тактичних засобів збору та реалізації
отриманої інформації; 3) проблеми інформаційно-довідкового забезпечення та використання
окремих криміналістичних, оперативних та довідкових обліків і автоматизованих банків даних
інформації (АРМ, АІПС) тощо.

Щодо проблеми поняття тактичної операції у криміналістичних дослідженнях існують
різні погляди. На думку А. Дулова, тактичною операцією є сукупність слідчих, оперативних,
ревізійних та інших дій, які розробляються та проводяться за єдиним планом під керівництвом
слідчого з метою реалізації тактичного завдання, яке не може бути вирішене проведенням
окремих слідчих дій [3]. Сучасні наукові дослідження категорію тактичних операцій розглядають
з аналогічних позицій. Р. Бєлкін у своїх дослідженнях застосовує категорію „тактична
комбінація”, яка за змістом не відрізняється від тактичної операції та обґрунтовує це більш
широким тлумаченням терміна „комбінація” [4]. Окремі автори розглядають проблему
співвідношення категорій „тактична операція” та „тактична комбінація” [5]. На нашу думку,
ці категорії за змістом є майже однакові, оскільки спрямовані на оптимізацію слідчої діяльності
та підвищення її ефективності. Тактичну комбінацію доцільно розглядати як сукупність
тактичних прийомів у рамках проведення окремих слідчих дій.

Більшість криміналістів під тактичною операцією розуміють комплекс цілеспрямованих
слідчих дій, ревізійних, оперативно-розшукових та інших організаційних заходів. Зазначену
категорію необхідно розглядати як системне утворення, тобто не як простий перелік дій, які
необхідно провести у процесі розслідування. Послідовність дій та заходів, а також зміст кожної
операції визначається спрямуванням цієї операції, наявною у розпорядженні слідчого
інформацією про злочин та осіб, які його вчинили (наприклад, тактична операція щодо
встановлення місцезнаходження грошових коштів, майна, на яке може бути накладено арешт).

У наукових дослідженнях тактичні операції розглядаються як змістовний елемент
криміналістичної тактики або криміналістичної методики. Окремі автори пропонують
створити спеціальну криміналістичну теорію тактичної операції (комбінації) [6]. Деякі
підручники з криміналістики розглядають тактичну операцію як самостійну криміналістичну
теорію. Процес появи у рамках криміналістичних досліджень приватних теорій є постійним і
закономірним. На нашу думку, такі погляди мають право на існування, оскільки в них наявні
елементи, що складають зміст спеціальної криміналістичної теорії: 1) певні закономірності
об’єктивної реальності; 2) явища, предмети, процеси, зв’язки та відносини, в яких
проявляються об’єктивні закономірності, що вивчаються окремою криміналістичною теорією;
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3) наявність спеціальних прийомів, що використовуються для пізнання явищ і закономірних
зв’язків (предмет, об’єкт і методи дослідження). Криміналістичне вчення про тактичні операції
повинно бути комплексним науковим знанням, що містить систему теоретичних положень,
які базуються на аналізі сутності та проявів закономірностей пошуково-пізнавальної діяльності
для вирішення у слідчій ситуації конкретного тактичного завдання.

Зміст і складність конкретного тактичного завдання вимагає від слідчого застосування не
одиночної слідчої дії, а цілого комплексу взаємопов’язаних слідчих дій та організаційних заходів.
При цьому потрібно враховувати, що тактична операція є не простим об’єднанням групи
слідчих дій, ревізійних, оперативно-розшукових та інших заходів, а завжди цільова їх організація,
встановлення чіткого взаємозв’язку між окремими діями та заходами. Слідчі дії є обов’язковим
елементом тактичної операції. В окремих випадках змістом такої операції може бути
проведення лише слідчих дій.

Деякі автори зазначають про можливість проведення тактичних операцій до порушення
кримінальної справи. На нашу думку, такі заходи можуть проводитися суб’єктами оперативно-
розшукової діяльності лише в рамках оперативно-тактичних комбінацій щодо встановлення
ознак злочину та осіб, що його вчинили. Змістом тактичних операцій у ході розслідування
злочинів обов’язково повинно бути проведення слідчих дій. Винятком у цьому випадку є
проведення огляду місця події до порушення кримінальної справи, зняття інформації з каналів
зв’язку та накладення арешту на кореспонденцію.

Комплекс дій та заходів у формі тактичної операції сприяє належній організації взаємодії
учасників розслідування, дозволяє створити відповідний алгоритм діяльності слідчого та в
цілому ефективно вирішити тактичні завдання. Оскільки тактична операція розглядається як
система (комплекс) різних за характером і спрямуванням заходів, то відповідно у її реалізації
беруть участь різні суб’єкти (слідчий, оперуповноважений, ревізор). Слідчі дії та організаційні
заходи можуть проводитися автономно співробітниками органу дізнання, ревізорами,
спеціалістами тощо. У інших випадках такі спільні дії можуть проводитися у рамках однієї
слідчої дії чи організаційного заходу. До участі у проведенні тактичної операції можуть бути
запрошені інші учасники кримінального судочинства (потерпілий, свідок тощо). Така ситуація
викликає необхідність у координації діяльності різних осіб чи підрозділів. Головна роль в
організації такої взаємодії та в цілому управління всією тактичною операцією здійснює слідчий,
який проводить розслідування. Залежно від організаційної структури проведення тактичної
операції може здійснюватися: а) постійно діючою слідчо-оперативною групою; б) спеціально
створеною для проведення конкретної тактичної операції слідчо-оперативною групою; в)
самостійно слідчим.

Криміналістична характеристика злочинів, а також завдання їх розслідування є головними
чинниками, які створюють передумови тактичних операцій, які проводяться на початковому
етапі розслідування. Підставою побудови тактичної операції є типова слідча ситуація. Вирішити
проблеми пізнання події злочину, що виникають на початковому етапі розслідування
(інформаційна невизначеність, складність встановлення доказової інформації), можна лише
у разі правильної оцінки наявної інформації та вибору відповідного напряму дій.

Для розкриття змісту тактичних операцій їх необхідно розглядати з урахуванням таких
елементів: 1) мета; 2) умови; 3) об’єкт; 4) суб’єкт; 5) засоби досягнення поставленої мети
тощо. У цілому, тактична операція може бути охарактеризована у таких напрямах: 1) вона є
засобом пізнавальної діяльності слідчого у ході досудового слідства; 2) тактична операція має
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на меті вирішення тактичного завдання розслідування, яке є метою такої операції; 3) дії та
заходи, які є змістом тактичної операції, являють собою певну систему, тобто впорядкований
комплекс елементів; 4) змістом тактичної операції можуть бути окремі заходи, що
розглядаються, як можливі до проведення кримінально-процесуальним законодавством; 5)
учасниками (суб’єктами) тактичної операції можуть бути особи, які є учасниками
кримінального судочинства; 6) керівником проведення усіх заходів є слідчий, у провадженні
якого перебуває кримінальна справа; 7) об’єктом тактичного впливу тактичної операції є
конкретна слідча ситуація.

Аналіз діяльності правоохоронних органів і наукових досліджень свідчать про застосування
різних за характером тактичних операцій, спрямованих на вирішення різноманітних завдань
розслідування: 1) збір первинного матеріалу; 2) викриття злочинця; 3) пошук та встановлення
осіб, які переховуються від слідства; 4) встановлення співучасників злочину; 5) перевірка
алібі підозрюваного; 6) огляд місця події; 7) затримання особи, яка вчинила злочин;
8) груповий обшук; 9) дослідження місця вбивства; 10) атрибуція трупа; 11) виявлення злочину;
12) встановлення будь-яких обставин, що входять у предмет доказування; 13) встановлення
особи невідомого потерпілого за його трупом; 14) встановлення особи, яка вчинила злочин;
15) встановлення предметів, які були викрадені; 16) встановлення знарядь злочину; 17)
встановлення транспортних засобів, які були використані злочинцем у вчиненні злочину;
18) встановлення обставин викрадення людини; 19) збирання інформації про злочин,
пов’язаний з використанням електронної пошти; 20) забезпечення відшкодування спричиненої
шкоди; 21) вплив на поведінку обвинуваченого, свідка для виключення чи зміни конфліктної
ситуації; 22) встановлення додаткових епізодів злочинної діяльності; 23) виявлення та усунення
причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів тощо.

Модель тактичної операції використовується при: 1) визначенні конкретної мети та
формуванні рекомендацій відповідно до цієї мети; 2) розробці алгоритму дій для досягнення
конкретної мети. Під час розслідування податкових злочинів проводяться різні тактичні операції.
Їх зміст визначається такими факторами: 1) характером слідчих ситуацій (прості та складні
(конфліктні); 2) характером інформації, яку необхідно отримати за результатами проведення
тактичної операції (встановлення даних, які входять до предмета доказування чи встановлення
допоміжної інформації); 3) рівнем кадрового та технічного забезпечення слідчої діяльності.

Труднощі у вивченні проблеми тактичних операцій у ході розслідування злочинів пов’язані
із тим, що практично не можна отримати інформацію про них традиційними прийомами
криміналістичних досліджень. Ні вивчення матеріалів кримінальних справ, ні опитування
співробітників правоохоронних органів не можуть дати необхідної інформації про характер і
зміст тактичних операцій. Такі дані не відображаються у процесуальних документах. Багато
інформації про тактичні операції міститься у організаційних документах. В окремих випадках
організація проведення тактичних операцій та координація дій – це лише результат аналітичного
мислення слідчого, що не завжди відображається у документах. Проаналізувати зміст та
спрямування тактичних операцій можна шляхом встановлення: 1) конкретних тактичних
завдань, які є наслідком аналізу слідчих ситуацій; 2) усього переліку слідчих дій та організаційних
заходів, які проводилися слідчим для вирішення конкретного тактичного завдання; 3) зв’язків
і взаємного впливу між елементами, що складають зміст тактичної операції; 4) спрямування
конкретних слідчих дій та організаційних заходів. У рамках тактичної операції мета діяльності
слідчого прямо пов’язана із засобами її досягнення. Весь процес розслідування може бути
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розглянутий у вигляді взаємопов’язаних і взаємообумовлених цілей, форми прояву яких
відповідають конкретним слідчим ситуаціям.

На початковому етапі розслідування податкових злочинів найбільш поширеним у
практичній діяльності є проведення тактичної операції „Збір первинної інформації”. Вона
характеризується специфічним спрямуванням, відповідним переліком учасників і необхідним
комплексом дій і заходів. У діяльності податкової міліції на початковому етапі розслідування
також можуть застосовуватися інші тактичні операції чи окремі слідчі дії та організаційні
заходи. Спрямування таких тактичних операцій визначається змістом тактичних завдань, які
необхідно вирішити, наприклад, тактичні операції щодо встановлення місць зберігання майна,
грошових коштів, документів; викриття злочинця; груповий обшук; пошук і встановлення
осіб, що переховуються від слідства тощо. Перераховані тактичні операції на початковому
етапі розслідування можуть проводитися самостійно. У практичній діяльності такі операції, у
більшості випадків, входять до складу загальної тактичної операції щодо збору первинної
інформації.

Тактична операція „Збір первинної інформації” має на меті вирішення тактичних завдань
розслідування податкових злочинів щодо встановлення, збору та обробки важливої для
розслідування інформації, яка створює передумови розкриття інформаційної моделі
вчиненого злочину. Така тактична операція включає в себе сукупність заходів і дій (слідчих
дій, проведення документальних перевірок, оперативно-розшукових та інших організаційних
заходів).

Підготовчий етап формування моделі такої тактичної операції пов’язаний із вивченням та
аналізом слідчої ситуації. Визначення тактичних завдань, які необхідно вирішити під час
розслідування податкових злочинів і створює передумови для формування тієї чи іншої моделі
тактичної операції. У діяльності правоохоронних органів часто виникає необхідність у
вирішенні декількох тактичних завдань одночасно. Це відповідно вимагає від слідчого
відпрацювання різних напрямів у розслідуванні злочинів. Такі тактичні завдання можуть бути
вирішені шляхом проведення паралельно самостійних тактичних операцій, або такі операції
можуть бути у складі однієї загальної тактичної операції. На підготовчому етапі слідчий
повинний урахувати всі особливості проведення слідчих дій та організаційних заходів. Зокрема,
процесуальні, технічні, кадрові, технологічні та інші особливості проведення різноманітних
заходів.

Тактична операція щодо збору первинної інформації у часовому просторі продовжується
з моменту порушення кримінальної справи і до моменту встановлення необхідної інформації
про зміст злочинної діяльності, якої буде достатньо для притягнення до кримінальної
відповідальності особи, що вчинила злочин.

Під час тактичної операції „Збір первинної інформації”, як правило, проводяться такі
слідчі дії: виїмка; обшук; допит свідків; очна ставка; накладення арешту на майно та кошти,
що знаходяться на рахунках у банківських установах; експертні дослідження. До складу
тактичної операції, як зазначалося раніше, крім слідчих дій, включають організаційні заходи.
Такими заходами щодо розслідування податкових злочинів може бути проведення
документального дослідження діяльності суб’єкта підприємництва (перевірки, ревізії), а також
оперативно-розшукові заходи щодо встановлення обставин вчинення злочину, виявлення
осіб, причетних до злочину, встановлення місць зберігання документів, цінностей тощо.
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Змістом цієї операції є також оперативний супровід документального дослідження та в цілому
проведення тактичної операції щодо збору первинної інформації.

Одним із важливих завдань при розробці методів оптимізації слідчої діяльності та
формуванні моделі тактичної операції є послідовність проведення слідчих дій та інших
організаційних заходів. Вирішення цього питання є частиною формування та безпосередньої
реалізації тактичних операцій. Проблема визначення послідовності слідчих дій та інших заходів
у процесі розслідування була певним чином відображена у криміналістичних дослідженнях.
На думку О. Закатова, у процесі розслідування необхідно дотримуватися логічної
послідовності слідчих дій для того, щоб за результатами проведення попередньої дії були
отримані дані, які можуть бути використані під час проведення наступних дій [7]. Такої само
думки дотримуються й інші дослідники [8]. Проблема визначення послідовності слідчих дій
чи інших заходів, у тому числі і під час проведення тактичних операцій, є складним завданням.
На цей процес впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники (досвід практичної діяльності,
наявність відповідних наукових розробок тощо). Необхідно погодитися з позицією С. Кузьміна,
який стверджує, що не існує придатної на всі випадки практичної діяльності оптимальної
послідовності проведення слідчих дій та інших заходів [9]. У визначенні послідовності
проведення окремих слідчих дій повинні бути враховані такі фактори: 1) вимоги кримінально-
процесуального законодавства (наприклад, перед проведенням очної ставки, пред’явлення
для впізнання, відтворення обстановки та обставин події обов’язково проводиться допит
особи); 2) необхідність у забезпеченні зберігання інформації та запобігання можливої втрати
доказів (документів, речових доказів тощо); 3) можливість отримання інформації, яка дозволить
перевірити декілька версій одночасно; 4) логічна послідовність проведення окремих заходів
(спочатку виїмка документів, а потім проведення документальної перевірки (ревізії); 5) цінність
інформації для ходу розслідування, яка може бути отримана за результатами проведення
того чи іншого заходу та інші фактори.

Проведене дослідження свідчить про те, що у цьому напрямі важливим є вміння слідчого
аналізувати слідчу ситуацію та створювати відповідний алгоритм дій (наявність практичного
досвіду). На вибір послідовності проведення слідчих дій та інших заходів як елементів тактичних
операцій також впливає зміст тактичних прийомів. Так, Р. Бєлкін виділив, зокрема, такі умови:
1) синхронізація дій, що проводяться під час розслідування; 2) приховування своєї інформації
та поширення дезінформації; 3) використання сил і засобів протидіючої сторони у своїх
інтересах; 4) використання фактора раптовості; 5) концентрація доказів; 6) тактика очікування
та інші [10]. Найголовнішим у визначенні послідовності слідчих дій та інших заходів повинно
бути врахування системності проведення процесуальних дій, щоб вони складали єдине ціле,
в якому кожний наступний етап був продовженням попереднього. Отримана інформація
повинна постійно аналізуватися і використовуватися під час координації дій, які є змістом
тактичної операції. Тактична операція, залежно від отриманої інформації, може змінювати
свій зміст та спрямування.

Доказова та інша інформація, яка є результатом проведення тактичної операції „Збір
доказової інформації”, є основою для формування інших тактичних операцій та
цілеспрямовано використовується під час подальшого розслідування злочинів. Головним
спрямуванням такої тактичної операції є виявлення даних про суб’єкта підприємництва та
зміст його злочинної діяльності. Більшою мірою така інформація міститься у документальних
даних (документах первинного та бухгалтерського обліку, податковій звітності). Такі дані
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можуть бути встановлені як результат спланованих слідчих дій (виїмки, обшуку) та ряду
оперативно-розшукових заходів стосовно виявлення місць зберігання документів, грошових
коштів, майна та інших цінностей, на які може бути накладено арешт. Ця інформація дозволяє
попередити факти знищення документів і виявити джерела, за допомогою яких буде погашена
матеріальна шкода, спричинена злочином.

Змістом тактичної операції „Збір первинної інформації”, або як самостійна тактична
операція може бути комплекс дій, спрямований на встановлення місцезнаходження особи,
яка вчинила злочин. Реалізується таке тактичне завдання під час допиту осіб, які працювали
на підприємстві, родичів та інших осіб, які можуть повідомити необхідну інформацію про
особу, яка розшукується. Змістом організаційних заходів є проведення оперативно-розшукових
та інших заходів, пов’язаних із розшуком особи. Така тактична операція повинна включати дії
щодо організації взаємодії з іншими правоохоронними органами, зокрема підрозділами
органів внутрішніх справ. Як елементи тактичної операції, можуть бути дії щодо перевірки
окремих інформаційних баз даних: відомостей про реєстрацію за місцем проживання;
наявність у власності приватних будинків; наявність транспортних засобів; даних
ідентифікаційного коду; випадки користування залізничним і повітряним транспортом тощо.

Перелік і зміст слідчих дій та організаційних заходів подальших тактичних операцій
формується з урахуванням систематизації та аналізу інформації попередньої тактичної операції
та врахування слідчої ситуації.

Тактична операція створює реальні передумови досягнення мети кримінального
судочинства. Вона є засобом пізнавальної діяльності слідчого під час досудового слідства та
за своїм змістом (системою слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів) спрямована
на вирішення конкретної слідчої ситуації.
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Статтю присвячено актуальній проблемі – дослідженню особливостей взаємодії

органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України з органами
внутрішніх справ.

The article is devoted to the problem – theoretical research of features of interaction of
organs and establishments of Government criminally-executive service of Ukraine with organs
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служби України, органи внутрішніх справ.

Ефективна діяльність органів та установ виконання покарань як складової правоохоронної
системи України вимагає налагодження взаємодії з багатьма її органами. Про актуальність
такої взаємодії свідчить офіційна статистика ДДУПВП, згідно з якою лише за один квартал
2010 року оперативними підрозділами установ кримінально-виконавчої служби з початку
року попереджено вчинення понад 1,2 тис. злочинів. У взаємодії з правоохоронними органами
виявлено i перекрито майже 400 каналів надходження до засуджених наркотичних засобів,
надано допомогу підрозділам органів внутрішніх справ у розкритті близько 4,2 тис. злочинів [1].
Тому нині актуальною є проблема удосконалення організації взаємодії органів та установ
виконання покарань з органами внутрішніх справ.

Проблемам управлінської діяльності органів та установ виконання покарань і організації
взаємодії зокрема у сучасній науці не приділено достатньої уваги. Серед наукових досліджень
у даній сфері необхідно виділити роботи В. П. Пєткова, В. А. Льовочкіна, М. Г. Вербенського,
М. М. Ребкало, А. О. Галая, Є. Ю. Соболя.

Метою статті є дослідження форм взаємодії органів та установ Державної кримінально-
виконавчої служби України з органами внутрішніх справ.

Серед усіх правоохоронних органів, з якими налагоджується спільна діяльність органів та
установ виконання покарань, найбільш поширеною є взаємодія з органами внутрішніх справ
(далі – ОВС).

Для того щоб проаналізувати зміст взаємодії органів та установ Державної кримінально-
виконавчої служби України (далі – ДКВС України), необхідно визначити вихідні критерії, які б
можна було покласти в основу характеристики взаємодії. У даному контексті актуальним є
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дослідження Л. О. Фещенко, яка зазначає, що за змістом/характером розрізняють взаємодію
інформаційну (обмін методичною, науково-аналітичною, кримінологічною, оперативною
та іншою інформацією, яка викликає взаємний інтерес), функціональну (часткове виконання
спільної роботи чи спільна діяльність), консультаційну (надання консультацій, методична
допомога, взаємне використання можливостей правоохоронних органів для підвищення
кваліфікації працівників, проведення спільних семінарів, конференцій), організаційну
(розробка нормативів, встановлення регламентаційних процедур, прийняття спільних
управлінських рішень, спільне планування заходів) [2, c. 145].

Крім того, критерієм характеристики конкретних спільних заходів при взаємодії є поставлені
завдання або певні службові ситуації.

1. Взаємодія в контексті боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями, що
вчинюються як засудженими, так і іншими особами, полягає у:

– обміні інформацією про підготовку до вчинення злочинів або інших правопорушень,
участі засуджених в організованих злочинних групах тощо;

– проведенні спільних оперативно-розшукових заходів;
– залученні оперативного та іншого персоналу ДКВС України до створення та роботи

спільних слідчо-оперативних груп для розслідування злочинів, у вчиненні яких підозрюються
або брали участь засуджені;

– формуванні та використанні спільних інформаційних баз даних;
– залученні фахівців ДКВС України (психологів, персоналу соціально-психологічної

служби, оперативних працівників та ін.), а також фахівців ОВС (наприклад, криміналістів) до
попередження та розкриття злочинів та інших правопорушень, вчинених як засудженими, так
і іншими особами;

– спільному консультуванні;
– формуванні рекомендацій щодо удосконалення спільної діяльності.
2. Взаємодія в контексті проведення профілактичної та виховної роботи:
– проведення працівниками ОВС роз’яснювальної роботи із засудженими та ув’язненими

особами;
– відвідування разом з працівниками ОВС установ виконання покарань неповнолітніх

осіб, схильних до асоціальної поведінки та вчинення злочинів;
– спільне вивчення стану криміногенної ситуації, структури та динаміки злочинності;
– розробка та подання пропозицій щодо нормативних актів, а також проектів нормативних

актів у сфері профілактики злочинів та інших правопорушень.
3. Взаємодія під час надзвичайних ситуацій та злочинів, які посягають на нормальне

функціонування установ виконання покарань:
– створення штабу щодо діяльності в умовах надзвичайних ситуацій;
– використання сил і засобів ДКВС України та ОВС щодо припинення надзвичайного

стану злочинного характеру;
– оперативне інформування про вчинення злочинів, спрямованих на нормальне

функціонування установ виконання покарань, втеч, дій, що дезорганізують діяльність установ
з метою швидкого її припинення;

– інформування про осіб, які перебувають у розшуку;
– проведення спільних операцій з розшуку та затримання осіб, які розшукуються.
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І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, М. П. Ільтяй зазначають, що „відповідно до Інструкції з
організації взаємодії ОВС України та органів і установ кримінально-виконавчої системи України
оперативно-розшукова діяльність здійснюється за такими напрямами:

– виявлення, попередження, припинення та розшук злочинців, встановлення осіб, які їх
готують, вчиняють, або вже вчинили, а також розшук і затримання заарештованих і засуджених,
які ухиляються від відбуття покарання шляхом проведення спільних чи узгоджених оперативно-
розшукових заходів;

– організація та проведення комплексу оперативних заходів відносно осіб, які утримуються
в ізоляторі тимчасового тримання та установах виконання покарань, з метою отримання
інформації про підготовку та вчинення злочинів, умов, що їм спряли, осіб, до них причетних,
а також про події та обставини, що встановлюють загрозу безпеці інтересів суспільства і
держави;

– надання взаємної допомоги у межах своєї компетенції при здійсненні оперативно-
розшукової діяльності;

– обмін оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та іншою оперативною
інформацією, що становить взаємний інтерес;

– обмін практичним досвідом оперативно-розшукової діяльності, професійної підготовки
працівників оперативних підрозділів, проведення спільних тренувань, навчань, інших форм
спільної службової діяльності;

– направлення в установленому порядку до зацікавлених органів внутрішніх справ
оперативної інформації після оперативної розробки засуджених у виправних установах та
осіб, які утримаються в СІЗО;

– щомісячна звірка регіональних управлінь ДКВС і УМВС України у направлених до органів
внутрішніх справ явок з повинною та ініціативних повідомлень, а також результати їх перевірки
на інформування ініціаторів” [3, c. 73–74].

Практика здійснення профілактичного впливу на засуджених засвідчує, що найвища його
ефективність буде досягнута тоді, коли відповідний працівник виправної установи має
необхідну, своєчасну i достовірну інформацію про об’єкт впливу. Проте повна
поінформованість про особу засудженого, його минуле кримінальне життя та, відповідно,
потреба у заходах, які необхідно застосовувати для попередження його протиправної діяльності
під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, може бути досягнута після всебічного
вивчення засудженого, а також при надходженні додаткової інформації. Джерелами такої
інформації можуть бути працівники оперативних підрозділів територіальних органів внутрішніх
справ, інших правоохоронних органів, у тому числі працівники оперативних підрозділів інших
установ виконання покарань і кримінально-виконавчих інспекцій та громадяни. Однак зараз
є серйозні проблеми в інформаційній взаємодії. Зокрема, у вітчизняній практиці на даний час
побоювання передати інформацію інколи перетворюється на ізольованість, надмірну
підозрілість, що найчастіше призводить до „втрати” цінних відомостей, не сприяє розкриттю
злочинів.

Можливість взаємної поінформованості оперативних підрозділів кримінально-виконавчих
установ та оперативних підрозділів інших підрозділів установ виконання покарання, а також
територіальних органів внутрішніх справ передбачена відповідними міжвідомчими та
відомчими нормативними правовими актами, які мають конфіденційний характер. Відповідне
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надання інформації іншими означеними суб’єктами зумовлене тими завданнями, які
виконують підрозділи кримінально-виконавчих установ.

У даному випадку необхідно відзначити наступне: інформація оперативного підрозділу
територіального органу внутрішніх справ стосується, в першу чергу, події, обставин злочину,
а не особи засудженого, хоча для профілактичного впливу велике значення буде мати й
інформація про особу, яка міститься у кримінальній справі і якою володіє слідчий.

Така інформація надходить до оперативних підрозділів виправних установ через
оперативних працівників територіальних органів внутрішніх справ, при цьому вона втрачає
на етапах передачі деякі цінні факти. У свою чергу, необхідну інформацію про засудженого,
який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, слідчі органів внутрішніх справ також
отримують через оперативних працівників територіальних органів внутрішніх справ, що також
може призвести до втрати певних відомостей, оскільки взаємодія слідчого i персоналу
оперативних підрозділів кримінально-виконавчих установ переважно робиться через третю
особу.

Безпосередній обмін інформацією між зазначеними суб’єктами дозволяє щонайменше
зменшити та запобігти викривленню необхідної інформації, а відтак підвищити її оперативність,
якість і своєчасність. Тому взаємодія персоналу оперативних підрозділів кримінально-
виконавчих установ i слідчого у формі обміну інформацією – важлива передумова як для
проведення своєчасних профілактичних заходів щодо засуджених під час відбування ними
кримінального покарання, так i успішного розслідування злочинів слідчим. Запорукою
ефективного та якісного виконання завдань, що стоять перед оперативними та іншими
підрозділами кримінально-виконавчих установ і слідчими, є також організація безпосередньої
взаємодії відповідно до виникаючих ситуацій та потреби у співпраці. У даному випадку
необхідно відзначити, що не виключається взаємодія оперативних підрозділів виправних установ
та оперативних працівників територіальних органів внутрішніх справ для вирішення
оперативно-розшукових завдань.

Більшість зазначених положень стосується покарань, пов’язаних із ізоляцією засуджених
від суспільства, проте взаємодія ОВС та органів ДКВС України є об’єктивною необхідністю у
діяльності з виконання кримінальних покарань, не пов’язаних із позбавленням волі.

Обґрунтованість та необхідність у взаємодії кримінально-виконавчої інспекції (далі – КВІ)
з ОВС, на думку С. І. Халимона, з питань запобігання злочинам серед осіб, які перебувають
на її обліку, зумовлена декількома обставинами. По-перше, це пов’язано з тим, що перед
кримінально-виконавчою інспекцією стоять хоча і різнорівневі, але все ж таки загальні
завдання, пов’язані із запобіганням злочинам та іншим правопорушенням. По-друге, у зв’язку
з відокремленням кримінально-виконавчої інспекції від МВС ускладнилось організаційне та
фінансове становище інспекції [4, c. 64].

О. І. Богатирьова акцентує увагу на тому, що взаємодія кримінально-виконавчої інспекції
з органами внутрішніх справ відбувається внаслідок співпраці та координації дій КВІ зі службою
дільничних інспекторів міліції, кримінальною міліцією у справах дітей, службою розшуку,
слідчими та органами дізнання ОВС [5, c. 125].

Згідно з дослідженням зазначеної авторки, КВІ найтісніше співпрацює зі службою
дільничних інспекторів міліції. Таке співробітництво включає в себе: ознайомлення в КВІ з
матеріалами на осіб, які перебувають у неї на обліку, інформованість про засуджених, внесення
пропозицій щодо проведення індивідуально-профілактичної роботи як із засудженими, так і
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членами їх сімей, проведення індивідуальних бесід, особливо з виконання засудженими
покладених судом обов’язків, не допущення порушень громадського порядку та трудової
дисципліни, виявлення фактів порушення засудженими умов відбування покарань. Щодо
координації взаємодії КВІ і служби дільничних інспекторів міліції, необхідно виділити наступні
напрями:

– спільне відвідування засуджених за місцем проживання;
– надання правової, психологічної допомоги засудженим;
– проведення як планових, так і не планових рейдів місць можливого перебування

засуджених [5, c. 126].
Взаємодія КВІ з дільничними інспекторами включає в себе:
– ознайомлення в кримінально-виконавчій інспекції з матеріалами на засуджених, які

перебувають у них на обліку;
– інформування про засуджених, а також про обов’язки, які суд поклав на них; 
– внесення пропозицій про проведення із засудженими індивідуально-профілактичної

роботи, закріплення за ними наставників; 
– проведення із засудженими, членами їх сімей та іншими особами, які можуть впливати

на засуджених, бесід про виконання покладених судом обов’язків, недопущення порушень
громадського порядку та трудової дисципліни; 

– виявлення фактів антигромадської поведінки засудженими і застосування до них заходів
профілактично-виховного впливу [6].

Також у процесі власного наукового дослідження О. І. Богатирьова робить висновок про
необхідність передати кримінально-виконавчій інспекції такі функції органів внутрішніх справ,
як: 1) проведення індивідуально-профілактичної роботи; 2) розшук засуджених осіб,
місцезнаходження яких невідомо; 3) привід засуджених, які без поважних причин не з’явилися
за викликом до інспекції або суду [5, c. 128]. На нашу думку, такий висновок недостатньо
обґрунтований, адже покарання не пов’язані з позбавленням волі, є складним процесом,
який не можна реалізувати лише силами та засобами КВІ, а тому взаємодія з ОВС є службовою
необхідністю. Крім того, зазначені функції і так повинні реалізовуватися персоналом КВІ
згідно із Законом України „Про Державну кримінально-виконавчу службу України”, а
налагодження взаємодії тільки підвищує ефективність процесу їхньої реалізації, надає
оперативності.

Таким чином, узагальнюючи зазначене вище, можна констатувати, що взаємодія органів
та установ ДКВС України з органами внутрішніх справ зумовлена рядом причин:

– наявність в окремих підрозділів ОВС деяких повноважень, пов’язаних із безпосередньою
діяльністю у сфері виконання покарань (наприклад, конвоювання засуджених);

– нормативно встановленими обов’язками ОВС з виконання деяких видів покарань, не
пов’язаних із позбавленням волі;

– організацією ОВС адміністративного нагляду щодо осіб, звільнених із місць позбавлення
волі, а також контроль за поведінкою осіб, звільнених умовно-достроково від відбування
покарань;

– необхідністю ведення профілактичних і спеціальних обліків;
– потребою у проведенні інформаційного обміну у сфері боротьби зі злочинністю та

іншими правопорушеннями;
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– залученні працівників ОВС до проведення профілактичних заходів (роз’яснення
законодавства, проведення бесід, лекцій, семінарів з проблематики попередження наркоманії
тощо);

– проведенням спільних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій та припинення
злочинів, що вчиняються засудженими, спрямованих на нормальний порядок функціонування
органів та установ ДКВС України (втеч, дій, що дезорганізують роботу установ виконання
покарань тощо).

Отже, основною метою взаємодії органів та установ ДКВС України з органами внутрішніх
справ є проведення спільних заходів, а також інформаційний обмін для попередження та
припинення злочинів та інших правопорушень як засудженими, так і іншими особами, а
також забезпечення реалізації окремих повноважень цих органів у сфері виконання
кримінальних покарань та боротьби зі злочинами.

На нашу думку, можна виділити наступні форми взаємодії органів та установ ДКВС України
з органами внутрішніх справ:

– спільна діяльність (проведення заходів) правоохоронної та профілактичної спрямованості,
а також у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

– обмін інформацією з питань попередження та припинення різних правопорушень, а
також іншої інформації, необхідної для ефективного функціонування суб’єктів взаємодії;

– технічна співпраця.
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Історія розвитку людства, держави і права знає безліч типів систем покарань і видів
конкретних покарань, що застосовуються відносно осіб, що вчинили злочини або провину,
яка карається відповідно до кримінального закону. Історичний досвід і практика свідчать про
те, що кримінальні покарання і їх система, як правило, перебувають у тісному взаємозв’язку
і взаємодії з конкретними умовами і епохою, загальним ладом життя суспільства, станом
економіки і фінансів держави, його суспільно-політичним ладом, морально-етичними і
правовими поглядами, звичаями і звичками, а також ідеологічними стереотипами, які існують
у суспільстві. Найвагомішими соціальними чинниками, які безпосередньо і істотно впливають
на зміну системи покарань у кримінальному праві, можна назвати тип суспільно-економічної
формації, спосіб виробництва, розподіл вироблених продуктів праці, рівень розвитку
продуктивних сил і виробничих відносин і їх взаємну відповідність. Нині існує безліч прикладів
еволюції системи покарань, яка відбувалася залежно від змін суспільного, соціально-
політичного, економічного устрою і відповідних змін, наприклад, в ідеології, політиці, етиці,
моралі, виборі основних шляхів, засобів і методів боротьби із злочинністю.

Практично все життя будь-якого суспільства характеризується наявністю певних відхилень
у поведінці його членів. Найбільш гострими і неприйнятними для суспільства є злочини.
Саме вони дезорганізують нормальну життєдіяльність суспільства, створюючи небажані для
нього шкідливі наслідки. Тому однією із функцій держави як політико-територіальної організації
суспільства є активна протидія таким соціальним відхиленням. Протягом тисячоліть людство
веде боротьбу з тими особами, які своєю поведінкою порушують встановлені норми,
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заподіюють шкоди правам і свободам людини і громадянина, власності, громадському порядку
та громадській безпеці, довкіллю тощо.

Злочин і покарання тісно пов’язані. Покарання – це природна реакція держави на вчинений
злочин. Бекарія Чезаре писав: „покарання за злочини можуть бути встановлені тільки законом.
Призначити їх правомочний лише законодавець, який уособлює собою все суспільство,
об’єднане суспільним договором” [5].

У сучасній науці не існує єдиної думки щодо того, що виникло раніше злочин чи покарання.
Більшість учених вважає, що і фактично, і логічно злочин передував покаранню і, по суті, вся
система покарань відіграє службову роль, виступаючи засобом боротьби зі злочинністю. Не
може існувати поняття злочину без покарання, і навпаки.

Інший аспект, щодо якого немає єдності у вчених, – це суворість покарання.
Не суворість покарання, а невідворотність є запорукою досягнення його основної мети –

загальної та спеціальної превенції. Натомість, жорстокість покарання переконує винного в
його несправедливості, робить засудженого більш жорстоким, породжує в його свідомості
почуття образи. Тому значущість покарання у боротьбі зі злочинністю визначається не
жорстокістю, а справедливістю покарання, невідворотністю, своєчасністю та неминучістю.
Роль, значення, мета і виконання покарання багато в чому залежать від правильності його
призначення і реалізації. Воно повинно відповідати тяжкості вчиненого злочину. Тільки таке
покарання винний та інші особи сприймають як остаточний і дійсно заслужений наслідок
злочинної поведінки.

Кримінальне покарання протягом століть виступає своєрідним каталізатором суспільних
відносин. Його еволюція від древнього принципу jus talionis до сучасних форм є
відображенням ідейного поступу людства. Спочатку апарат держави використовує його як
нещадний меч, який карає, далі надає перевагу його захисній функції, а згодом використовує
ще й як уявний спосіб виправлення засуджених. Обов’язковим атрибутом ідейної пропаганди,
що передувала суспільним революціям, було викриття жорстокості покарань із натяком на
потворність і виродження старого режиму.

У процесі історичного розвитку змінюється сутність покарання і його зміст. Оскільки
покарання – історично мінливий кримінально-правовий інститут, то в процесі історичного
розвитку він також розвивався і змінювався, відповідаючи певному суспільному ладу,
поглядам та інтересам основних соціальних груп суспільства.

Історія вітчизняного кримінального законодавства знає досить широкий діапазон покарань.
За різних часів вони застосовувалися як спосіб здійснення відплати, реституції, залякування,
виправлення і навіть перевиховання.

У Давньоруській державі загальна система покарань була досить простою і відносно
м’якою. Метою покарання було відшкодування збитків.

Найдавнішою формою покарання була помста потерпілих або його родичів, але після
смерті Ярослава Мудрого його сини відмінили кровну помсту, замінивши її грошовою вірою.

Інші види покарання: віра, продаж, урок, головщина, – це були види покарання, що мали
матеріальний, грошовий характер, отримані кошти спрямовувалися до державної казни. Розмір
грошових стягнень коливався від 3 до 80 гривень і залежав від того, хто і який злочин скоїв.

Найтяжчим видом покарання був „потік і грабування” – позбавлення всіх прав, повна
конфіскація майна і вигнання з общини злодія та його сім’ї. Такий вид покарання призначався
конокрадам, паліям, розбійникам.
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Смертної кари в Київській Русі не існувало (хоча можна було вбити злочинця на місці
скоєння злочину).

Після входження українських територій до Речі Посполитої змінюється мета та система
покарань.

Велику увагу польсько-литовське законодавство, норми якого діяли на українських землях,
приділяло визначенню злочинів і покарань. Так, польські статути Казиміра Великого середини
XIV ст. розглядали останні у понад половині статей. Значне місце вони займали у Судебнику
1468 p., а також у всіх трьох статутах Великого Князівства Литовського. Названі правові пам’ятки
відносили до найбільш тяжких злочинів вбивство на суді або у присутності пана. Проте вони
входили до розділу „Злочини проти особи”.

Кримінально-правові норми у той період мали відкрито класовий характер. Життя, майно,
честь і гідність представників пануючих верств, насамперед шляхти, захищалися посиленими
санкціями. Оскільки суддями, замковими, війтами могли бути тільки шляхтичі, то необхідності
в особливому захисті органів правосуддя не виникало.

Головна мета покарання полягала в залякуванні. Тому покарання здійснювалося публічно.
Інша мета покарання – попередження (загальне і спеціальне), кара мученнями злочинця за
вчинене. Нарешті, метою покарання були примусова праця і відшкодування збитків, заподіяних
злочинцем.

Система покарань була досить складною. У більшості норм зазначався вид покарання, але
не визначалися його межі. Допускалася множинність покарань, тобто одночасне застосування
кількох видів покарань за один і той самий злочин.

Майнові стягнення. Достатньо складна система майнових покарань склалася у польсько-
литовському праві, яка включала конфіскацію майна, головщину (штраф, що виплачувався
сім’ї або родичам убитого), відшкодування збитку, нав’язку (грошовий штраф, який
призначався за вчинення незначних злочинів – спричинення побоїв, дрібна крадіжка тощо).

Ганебні покарання. Одним з найсуворіших було часто вживане в ХV – XVII ст. покарання
у вигляді позбавлення прав і честі, що застосовувалося винятково відносно шляхти і називалося
„виволанням”, оскільки було пов’язано з публічним оголошенням вироку. „Виволання”
призводило до громадянської смерті засудженого. Засуджені до такого виду покарання
позбавлялися всіх прав і привілеїв та виганялися тимчасово або назавжди за межі держави.
Таке покарання супроводжувалося конфіскацією майна та іншими видами додаткових
покарань. Від наслідків „виволання” міг звільнити тільки великокнязівський охоронний лист,
так званий глейт. З XVI ст. „виволання” замінюється менш суворим покаранням – опалою.
Опальний шляхтич також був зобов’язаний залишити межі держави, однак це була втрата
громадянських прав, але не честі.

З інших ганебних покарань можна виділити, зокрема, прив’язування злочинця на площі
до стовпа, при якому кожний охочий міг піддати його тілесному покаранню.

Тілесні покарання. Тілесні покарання, на думку вітчизняних дослідників, з’явилися і набули
поширення на Русі разом з татаро-монгольською навалою. До цього світське законодавство
тілесних покарань не знало, а покарання, що зустрічалися, призначалися за злочини проти
релігії духовним судом, який керувався Візантійським законодавством.

Згодом тілесні покарання стали вельми поширеними і були як болісними (биття батогом,
палицями, різками), так і калічницькими (відрубання руки, відрізування вуха, носа).
Застосовувалися вони, як правило, відносно представників непривілейованих станів.
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Калічницькі покарання переслідували двояку мету: залякування і відплата та знешкодження
злочинця на майбутнє – спеціальне попередження злочинів.

Відсікання рук, ніг, пальців на руках, відрізання язика позбавляло можливості скоювати
відповідно крадіжки, розбої, шахрайства, виголошувати непристойні промови тощо.

Створення Української гетьманської держави в ХVІІ ст. стимулювало розвиток національної
системи права, в тому числі і інституту покарання. Необхідно відзначити, що метою покарання
залишається залякування. Водночас із традиційними для даних територій покарань (смертної
кари, калічницьких та ганебних покарань) існує таке покарання, як вигнання – відлучення від
козацької общини на певний термін або безстроково, без права надання вигнанцю на території
„вільностей запорізьких” (у межах кордонів земель Запорізької Січі) притулку і захисту.

Досить поширеним було таке покарання, як позбавлення честі. У козацькій державі такий
вид покарання поділявся на „повну політичну смерть”, за якою засуджений перебував
практично поза законом, а також „шельмування” – позбавлення права обіймати державні та
виборні посади. Наслідки такого покарання були досить суворими, людина практично
оголошувалася поза законом, її не можна було хіба що убити. „Хто побував у руках ката з
урізанням вуха або іншого члена або переніс публічну кару биттям на тілі, або був позначений
залізом, той тратить честь і місце серед добрих людей, не має права на очищувальну присягу,
бути свідком, не має права на службу і ранги, до компанії добрих людей не пускається” [6].
Серед видів покарання практикувалося і позбавлення волі. В’язниць, як правило, не було,
засуджених тримали в сараях, будинках при військовій адміністрації, пушкарнях, у камерах
при ратушах. Ув’язнення часто поєднували із „заковуванням у залізо”, приковуванням до
стовпа або гармати. Засуджені мусили самі себе утримувати, випрошуючи милостиню у
населення. Строк перебування в ув’язненні визначався від чотирьох тижнів до року, але
найчастіше він не зазначався. Вважалося, що злочинець буде „позбавлений волі до
покірності” [1].

З другої половини XVII ст. набуває поширення новий вид покарання – заслання, яке
замінило стародавню форму вигнання („виволання”). Спочатку заслання застосовувалося
рідко, здебільшого за злочини проти релігії. Згодом, за наказом царя, до Сибіру та інших
віддалених місцевостей стали висилатися і окремі неугодні високопоставлені урядовці
української адміністрації, а потім і просте населення. Зі встановленням у Росії абсолютної
монархії цей вид покарання застосовується все частіше і включається в українську збірку
„Права, за якими судиться малоросійський народ” 1743 р. [6].

Період залежності українських земель від Російської імперії характеризується розпадом
феодально-кріпосницького ладу і формуванням капіталістичних відносин. У 1840 році було
введено в дію єдину правову систему, яка діяла на всій території Російської імперії, в тому
числі і в Малоросії (назва України в ті часи). На території України було введено акти загального
значення: Уложення про покарання кримінальні і виправні 1845 р. з подальшими змінами і
доповненнями, які були внесені в нього при подальших перевиданнях у 1857, 1866, 1885, 1906,
1909 і 1910 рр., а також Статут про покарання, що накладаються мировими суддями 1864 р. з
доповненнями, внесеними в нього у 1883, 1885 і 1914 рр.

Названі документи містили надзвичайно громіздку, велику і достатньо сувору систему
покарань. Разом із смертною карою і позбавленням волі Уложення передбачало: смерть
політичну, позбавлення прав стану, примусові роботи, заслання, віддання в солдати, грошове
стягнення і опис рухомого майна до скарбниці, церковні покарання.
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Крім цих покарань, встановлених за злочини, Уложення (оскільки воно передбачало
відповідальність ще і за проступки) визначало покарання і за проступки, які у більшості випадків
здійснювалося у вигляді примусових і безкоштовних робіт, грошових стягненнях у незначних
сумах і короткочасних ув’язненнях (різновид арешту).

Статут про покарання, що накладаються мировими суддями, у розділі „Положення загальні”
гл. I містив вказівку на те, що „… за провину, зазначену у цьому статуті, мирові судді визначають,
на підставі викладених нижче правил, такі покарання: догани, зауваження і навіювання, грошові
стягнення – не більше 300 рублів, арешт – не більше 3 місяців, ув’язнення – не більше 1 року
і 6 місяців” [4].

Обидва ці законодавчі акти з 1881 по 1903 р. були істотно перероблені і стали основою для
затвердженого 22 березня 1903 р. єдиного Кримінального Уложення. У дію у повному обсязі
це Кримінальне Уложення до 1917 р. так і не було введено, і суди продовжували керуватися
перерахованими нормативними актами.

Велику групу представляли особливі нормативні акти про покарання, а саме: статути
казенних управлінь (Статути питейний, тютюновий, митний і ін.), військові статути про
покарання (Звід військових постанов 1839 р. з доданим до нього Військово-засновницьким
статутом, Статут про покарання військових 1869 р., Військовий статут 1875 р., Військово-
морський статут 1875 р., сільсько-судовий статут 1839 р., що містив перелік покарань, які
накладалися судами на селян, тимчасові правила про покарання, що накладаються волосним
судом у місцевостях, де введені земські начальники 1889 р., Статут про засланців і Статут про
тих, що утримуються під вартою.

Каральні церковні закони – Статут духовних консисторій 1841 р., Духовний регламент,
Кормча книга встановлювали заходи покарання відносно віруючих за порушення церковних
порядків, але головним чином містили перелік заходів, що застосовувалися до служителів
культу за різні порушення при богослужінні, за посадою, за провину проти благочинності і
благо поводження [3].

У такому вигляді інститут покарання проіснував до 1917 року.
Після повалення царизму в правовій системі Росії відбуваються певні зміни, але великого

впливу саме на інститут покарання вони не мають. Це можна пояснити тим, що і Тимчасовий
уряд, і Українська Народна Республіка через малий термін існування не видали жодного
кримінально-правового акта.

Після встановлення радянської влади в Україні на її території стало діяти кримінальне
законодавство спочатку РСФСР, а згодом СРСР. Формальна відокремленість кримінального
законодавства України, по суті, була фікцією, адже все законодавство в СРСР будувалося на
базі керівних вказівок ЦК КПРС, оформлених відповідними рішеннями законодавчих органів.

У 1920 р. наказом НКЮ УСРР в Україні було впроваджено дію „Руководящих начал по
уголовному праву” РСФРР від 12 грудня 1919р. (далі – „Руководящие начала”).

23 серпня 1922 р. ВУЦВК був затверджений перший український Кримінальний кодекс. У
ньому було визначено вичерпний перелік покарань, обов’язковий для всіх судових органів. З
моменту набуття чинності КК України припинялася дія всіх інших кримінально-правових
норм, що діяли до його прийняття. У ст. 32 КК передбачалися такі види покарань, альтернативних
позбавленню волі – вигнання за межі УРСР на строк або безстроково, примусові роботи без
утримання під вартою, умовне засудження, штраф, поразка у правах, звільнення з посади,
громадська догана, покладання обов’язку відшкодувати збитки.
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Певні зміни в інституті покарання відбуваються після об’єднання радянських республік у
СРСР.

Постановою ЦВК СРСР від 31 жовтня 1924 р. були прийняті Основні засади кримінального
законодавства СРСР і союзних республік. Основні засади, відмовившись від терміна
„покарання”, вводять замість нього термін „міри соціального захисту судово-виправного
характеру”. Прийнятий на їх основі КК УРСР 1927 р. передбачав такі види покарань, не
пов’язаних із позбавленням волі: оголошення ворогом трудящих із позбавленням громадянства
УРСР і тим самим громадянства СРСР і з вигнанням за межі СРСР назавжди, виправно-
трудові роботи без позбавлення волі, поразка в правах, видалення з меж СРСР на строк,
видалення з меж УРСР або з меж окремої місцевості з поселенням у тих або інших місцевостях
або без такого, із забороною мешкання у тих або інших місцевостях або без такої заборони,
заборона заняття тією або іншою діяльністю або промислом, громадська догана, штраф,
застереження.

До терміна „покарання” радянське кримінальне законодавство повернулося в 1934 р.
Постановою ЦВК СРСР від 8 червня 1934 р. „Про доповнення Положення про злочини державні
(контрреволюційні) і особливо для Союзу РСР небезпечні злочини проти порядку управління)
статтями про зраду Батьківщині” було знову введено термін „покарання”.

Подальше кримінальне законодавство СРСР і союзних республік, судово-слідча практика,
юридична наука користувалися лише терміном „покарання”.

Після смерті Сталіна, в період „хрущовської відлиги”, активізуються дослідження в галузі
теорії покарання. З’являються присвячені теорії покарання роботи, авторами яких були
Є. Г. Ширвіндт, Б. С. Нікіфоров, М. Д. Шаргородський, Б. С. Утєвський та ін.

Кримінальний кодекс Української РСР, прийнятий 28 грудня 1960 р., який вступив в дію з
1 квітня 1961 р., крім позбавлення волі передбачав наступні види покарання: заслання і вислання
(виключені в 1992 р.), виправні роботи без позбавлення волі, позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, штраф, громадська догана, умовне засудження.

У 60–80-і ХІХ ст. роки найчастіше вживаним видом покарання було позбавлення волі. Це
приклад застосування покарання для усунення різних небажаних осіб від суспільства. Проте
не завжди ці особи були злочинцями і становили суспільну небезпеку. Також широко
використовувалося заслання, тобто вигнання для колонізації нових земель. Були сформульовані
два принципово нові положення каральної політики: „комуністичне” перевиховання
ув’язнених і забезпечення самоокупності місць позбавлення волі. Саме для реалізації
самоокупності була залучена праця засуджених. Спочатку ув’язнені не розглядалися як дешева
робоча сила, але коли у період першої п’ятирічки у країні став відчутним дефіцит трудових
ресурсів, уряд СРСР ухвалив рішення про використання праці ув’язнених. Хоча офіційно в
законодавстві СРСР поняття „каторга” не вживалося, але його приклади мають численні
підтвердження. Праця мільйонів засуджених використовувалася безоплатно [2].

З розпадом СРСР, утворенням на базі колишніх союзних республік нових суверенних держав,
а головне, у зв’язку зі зміною і появою нових соціально-економічних відносин виникла нагальна
потреба в новій, прогресивній, всебічній кодифікації кримінального законодавства, мета якої
– приведення всіх інститутів кримінального права, в тому числі й інституту покарання у
відповідність до нових реалій.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ТАКТИКИ У ПРОТИДІЇ
ЗЛОЧИННОСТІ

У статті на основі аналізу наукових праць учених і практичного досвіду досліджено
питання інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової тактики у
протидії злочинності та організації захисту інформації.

In the article on the basis of both scientific researches and practical experience the problem
of analytical and informational provision of operative and searching tactics versus the crime
rate and information‘s protection is discovered.

Ключові слова: оперативно-розшукова тактика, злочинні групи, латентність злочинів,
інформаційно-аналітичне забезпечення, захист інформації, система захисту інформації.

Минуле ХХ століття характеризується як століття комп’ютеризації та впровадження у
практичну діяльність людини новітніх розробок науково-технічного прогресу.

На початку нового тисячоліття інформаційні системи широко використовуються в усіх
галузях життєдіяльності та досить ефективно виконують покладені на них завдання, поступово
замінюють людину у рутинних монотонних операціях, тобто, можна сказати, є її гідним
правонаступником.

Сучасний період розвитку земної цивілізації характеризується як глобальне інформаційне
суспільство, у якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, які
надаються інформаційними системами та технологіями зв’язку.

Широке впровадження на світовому рівні комп’ютеризованих (автоматизованих,
комп’ютерних) інформаційно-технологічних систем поряд із поліпшенням взаємодії між
окремими людьми, їх спільностями, суспільствами, цілими народами, державами висуває
багато актуальних проблем, які потребують наукового дослідження, обґрунтування і
практичного вирішення. Серед таких визначається популярна практика використання сучасних
інформаційних технологій в антисоціальних, переважно злочинних цілях [1, 3].

Інформація, що використовується в житті нашого суспільства містить у собі широкий
спектр відомостей: від звичайних облікових даних у комп’ютерних системах про громадян до
стратегічних державних програм.

© Бірюков Г. М., 2011
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Особливе значення інформаційна система має для правоохоронних органів у боротьбі зі
злочинністю. Сучасний стан злочинності в Україні потребує від правоохоронних органів
активізації дій з своєчасного виявлення, попередження та розкриття злочинів, а також розшуку
осіб, що переховуються від слідства та суду.

Основою прийняття найбільш ефективних заходів у боротьбі зі злочинністю є своєчасно
отримана достовірна інформація.

Вміло організована та ефективно діюча система інформаційного забезпечення дозволяє
правоохоронним органам ефективно вирішувати завдання, що стоять перед ними [2, 3].

Стосовно цього не можна не погодитись з В. В. Бірюковим, який зазначає, що в умовах
сьогодення успіх будь-якої сфери людської діяльності, у тому числі і такої специфічної як
розкриття злочинів, прямо залежить від рівня його забезпечення необхідною інформацією.

Необхідність накопичення та обробки інформації для неодноразового використання в
майбутньому, свого часу, ініціювала появу величезної кількості інформаційних систем у різних
сферах людської діяльності. У кожній з таких систем було відображено частину інформації
про об’єкт – та, що призначена сприяти вирішенню завдань, для яких була створена певна
система. Це призвело до того що інформація про значну кількість об’єктів матеріального
світу розсіялася по-різних інформаційних системах, як за рівнем зосередження так і службовою
та відомчою належністю [3, с. 3].

Коли ми звернемося до довідкової літератури, то там трактуються такі поняття систем, які
стосуються досліджуваної нами проблеми.

Інформаційно-правова система – організаційно впорядкована сукупність нормативно-
правових документів (масивів документів), за допомогою яких суб’єкт управління (орган,
посадова особа), застосовуючи інформаційні технології, у тому числі засоби обчислювальної
техніки та зв’язку, забезпечує процес розробки та прийняття рішень у сфері законодавства,
законозастосовної та законоохоронної діяльності. Інформаційно-правова система є
комплексною сукупністю елементів, яка включає до свого складу методи, процедури,
інформаційні ресурси (масиви документів, фонди документів, архіви, банки даних, бази знань,
автоматизовані інформаційні системи (мережі).

Інформаційно-пошукові системи в оперативно-розшуковій діяльності – засоби
нагромадження, систематизації, пошуку та видачі інформації. Інформаційно-пошукові системи
поділяються на карткові обліки осіб, подій і фактів та автоматизовані банки даних (АБД)
оперативно-розшукового та профілактичного призначення. Первинними документами
інформаційно-пошукових систем є облікові та статистичні картки, а також інформаційно-
пошукові карти для автоматизованого нагромадження і обробки інформації. В інформаційно-
пошукові системи включаються дані про: осіб, які скоїли злочин, оголошені в розшук,
немедично вживають наркотичні речовини, визнані судами особливо небезпечними
рецидивістами та ін., що ставляться на облік в органах внутрішніх справ; не розкриті злочини
з заведенням оперативно-розшукових справ; викрадені, не розшукані, вилучені предмети та
речі, зброю, автотранспорт, предмети антикваріату тощо. Інформаційно-пошукові системи
структурно поділяються на АБД районного (міського), АБД обласного та АБД державного
рівнів [4, с. 715–716].

У науці та практичній діяльності правоохоронних органів існує також таке поняття, як
інформаційно-аналітичне забезпечення.



266                                                                                                             Право

Інформаційно-аналітичне забезпечення – це сукупність компонентів з організації діяльності
щодо виявлення осіб і фактів, які становлять оперативний інтерес, збору, передачі та обробки
інформації, аналітичних методів її аналізу, внутрішніх і зовнішніх каналів її транспортування
(зв’язків) та, власне, інформацію. Інформаційно-аналітичне забезпечення повинно послідовно
реалізовувати принципи єдності процесів пошуку, організації та опрацювання інформації за
допомогою застосування технічних засобів збору, накопичення, опрацювання і передачі
інформації в поєднанні з використанням аналітичних методів математичної статистики і моделей
прогнозно-аналітичних розрахунків [5, с. 23].

Д. Я. Семир’янов виділяє дві функції інформаційно-аналітичної роботи правоохоронних
органів. По-перше, інформаційно-аналітична робота задовольняє потреби працівників різних
підрозділів в інформації, необхідній для ефективного вирішення основних завдань з виявлення
та розкриття злочинів. Терміни „виявити” й „розкриття” є синонімами в юридичному
трактуванні і їх використання в даному контексті цілком обґрунтовано. Так, термін „виявлення”
означає робити явним щось раніше не помічене, знаходити, а „розкриття” – це викрити,
відкрити вже відоме.

По-друге, на підставі аналізу й узагальнення масиву даних про види і форми порушень
законодавства інформаційно-аналітична робота дозволяє здійснити складання прогнозів
розвитку криміногенної обстановки, зокрема, визначити майбутню динаміку найбільш
небезпечних правопорушень [6, с. 10].

Практика свідчить, що до основних джерел інформаційно-аналітичного забезпечення
оперативно-розшукової тактики щодо протидії злочинам належать: негласний апарат,
автоматизовані інформаційні системи (АІС), автоматизовані робочі місця, оперативні обліки,
а також Інтернет, гласні джерела (телебачення, преса, громадяни) тощо.

Сучасній злочинності властиві утворення злочинних груп з метою незаконного отримання
великих доходів, систематичність і різноманітність кримінальної діяльності, високий
професіоналізм, розподіл сфер, галузей та територіальних кордонів кримінального впливу,
транснаціональний характер, використання соціально-економічних труднощів у суспільстві,
наявних законодавчих прогалин, недоліків у діяльності правоохоронних органів, проникнення
емісарів від цих груп до структур органів державної влади.

Тому протидія такій злочинності тільки гласними силами та методами практично дуже
ускладнена або і не можлива.

Для боротьби із сучасною злочинністю необхідно насамперед застосовувати сили, засоби,
методи та форми ОРД. Ведуча роль у протидії названої вище злочинності відіграє
інформаційно-аналітичне та правове забезпечення оперативно-розшукової діяльності,
своєчасне вивчення оперативно-розшукової ситуації, яка склалася на момент прийняття
оперативно-тактичного рішення, прогнозування та моделювання, організація та проведення
оперативних комбінацій тощо. Усе це у сукупності є змістом основної категорії ОРД
оперативно-розшукової тактики.

Звертаючи увагу на високу латентність злочинів, роль оперативно-розшукової діяльності
та її основної категорії оперативно-розшукової тактики в наш час значно зросла, що потребує
як наукових, так і методично-практичних розробок у протидії злочинності.

Практика свідчить, що роль оперативно-розшукової тактики у боротьбі зі злочинністю
значно підвищується при своєчасному, ефективному її інформаційно-аналітичному
забезпеченні.
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Оперативно-розшукова тактика – це категорія ОРД, що відображає мислення оперативника,
яке включає оцінку ситуації, сил, якості та поведінки протидіючої сторони, своїх можливостей,
та визначає спосіб дій, лінію поведінки, яка обирається для досягнення мети припинення,
розкриття злочинів і розшуку злочинців [7, с. 669].

Існують і інші визначення поняття оперативно-розшукової тактики. Так, відомий
український вчений І. П. Козаченко визначає оперативно-розшукову тактику як самостійну
частину оперативно-розшукової діяльності, яка розробляє обґрунтовані рекомендації та
апробовані практикою прийоми застосування засобів і методів оперативно-розшукової
діяльності, її організації та планування в реально створених умовах, а також лінію поведінки
оперативного працівника при вирішенні поставлених перед ними завдань з метою
попередження та розкриття злочинів, вирішення інших відокремлених оперативно-розшукових
завдань, які виникають [8, с. 116].

З урахуванням того, що в основі інформаційного забезпечення оперативно-розшукової
тактики лежать здебільшого негласні джерела, постає питання захисту інформації з обмеженим
доступом.

Захист інформації – це сукупність організаційних, технічних та інших заходів, правових
норм щодо запобігання заподіяння шкоди інтересам, потребам особи, суспільства, держав в
інформаційній галузі [7, c. 536].

Не можемо не погодитися з авторським колективом М. В. Гуцалюк, Н. А. Гасейнюк, які
пишуть. Система захисту інформації – це раціональна сукупність напрямів, методів, засобів
і заходів, що знижують уразливість інформації і перешкоджають несанкціонованому доступу
до інформації, її розголошенню чи витоку.

Досліджуючи далі підняту проблему, вчені зазначають, що основною характеристикою
системи захисту інформації є її комплексність, тобто наявність обов’язкових елементів, що
охоплюють усі напрями захисту інформації. У цілому автори поділяють систему на такі
елементи, як правовий, організаційний та технічний. Останній в свою чергу поділяється на
інженерно-технічний, програмно-апаратний та криптографічний [9, с. 32–33].

Правовий елемент системи захисту інформації ґрунтується на нормах інформаційного
права і передбачає юридичне закріплення відносин установи, підприємства чи організації і
держави щодо правомірності використання системи захисту інформації, керівництво і
персоналу стосовно обов’язків останнього дотримуватися встановлених власником інформації
обмежень і технологічних заходів захисного характеру, а також відповідальності персоналу за
порушення порядку захисту інформації.

Під організаційним елементом системи захисту інформації вчені розуміють заходи
управлінського, обмежувального (режимного) і технологічного характеру, які визначають
основи і зміст системи захисту, спонукають персонал дотримуватися правил захисту
конфіденційної інформації.

Щодо технічного елементу авторський колектив підкреслює, що він полягає у поєднанні
його складових – інженерно-технічного, програмно-апаратного та криптографічного
захисту [9, с. 34–36].

На думку автора, велике значення у теорії і практиці захисту інформації з обмеженим
доступом має якісний підбір персоналу, що працює з такою інформацією.
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Як показують правові дослідження, близько 75 % витоку інформації відбувається через
співробітників і тільки 25 % – технічними каналами, 25 % персоналу готові завжди продати
інформацію, 50 % – залежно від обставин [9, с. 75].

Тому вдалий підбір співробітників, на нашу думку, є одним з найголовніших напрямів
забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом.

Не можна не погодитися з Є. С. Дубоносовим, який до перспективних напрямів розвитку
інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності та відповідно оперативно-
розшукової тактики відносить:

– створення на основі ЕОМ автоматизованого робочого місця оперативного працівника
для усіх суб’єктів ОРД;

– розробка технічних систем для спеціалізованих підрозділів і створення експертних систем
підтримки процесу прийняття рішень;

– наукове обґрунтування методики з використання побутових технічних засобів для
прихованої фіксації, вилучення, зберігання та використання інформації, необхідної для
вирішення оперативно-розшукових завдань по боротьбі зі злочинністю [10, с. 32].

На нашу думку, для ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення тактики
протидії злочинам насамперед необхідно:

1. Створити єдину систему інформаційного забезпечення правоохоронних органів України,
яка дозволить своєчасно отримати необхідну інформацію щодо протидії злочинності.

2. Підвищити ефективність оперативно-розшукової роботи з негласними джерелами з
урахуванням латентності злочинів, що здійснюються.

3. Удосконалити взаємодію правоохоронних органів у взаємному інформаційно-
аналітичному забезпеченні шляхом видання єдиного нормативно-правового акта, який би
регламентував організацію цього питання.
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РОЛЬ СЛІДЧОГО В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗКРИТТЯ
ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ,

ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНКАСАЦІЄЮ ГРОШОВИХ
КОШТІВ

У статті розглянуто актуальні проблемні питання щодо організації розшукової роботи
слідчим під час розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів,
цінностей та цінних паперів.

Значну увагу приділено аналізу системи профілактичних і оперативно-розшукових
заходів і координації дій правоохоронних органів для запобігання ухилення винних осіб від
притягнення до відповідальності та відбування покарання.

In the article pressing, problem questions are affected in relation to organization of search
work investigators during investigation of crimes, perfect against collection money, values and
securities.

The proper attention is spared the analysis of the system of prophylactic and operativno-
rozshukovikh measures and coordination of actions of law enforcement authorities for prevention
of deviation of winy persons from bringing in to responsibility and serving of punishment.

Ключові слова: грошові кошти, цінності, цінні папери, розкриття злочинів,
розслідування злочинів.

Участь слідчих у розшуковій роботі дає можливість використовувати в процесі розшуку
весь арсенал слідчих дій: допит, зв’язки розшукуваних осіб, очні ставки, обшуки, виїмки тощо.
Отримані процесуальним шляхом відомості допомагають виявити зв’язки розшукуваних, а
через них зібрати інформацію про прикмети зовнішності, характерні риси тощо. Зібрані
слідчими дані дають можливість індивідуалізувати особу розшукуваних, ототожнити їх при
затриманні.

Разом з тим необхідно чітко розмежовувати пошукову діяльність, що може здійснюватися
слідчим, шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, і оперативно-розшукову діяльність,
яка провадиться виключно оперативними працівниками як гласними, так і негласними
методами (непроцесуальна форма).

© Завидняк В. І., Гарбовський Л. А., Данкович Н. О., 2011
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На нашу думку, розслідуючи злочини, вчинені проти інкасації грошових коштів, та
проводячи пошук невідомих злочинців, слідчий використовує різноманітну криміналістичну
інформацію про особу злочинця, спосіб вчинення злочину, сліди та ін. Джерелами інформації
про розшукуваних осіб можуть бути матеріали дізнання, слідства та судового розгляду
кримінальної справи, повідомлення негласних співробітників і громадян, які виконують
завдання оперативних підрозділів на конфіденційній основі, результати, здобуті шляхом
застосування оперативно-розшукових методів (оперативного опитування, оперативної
установки, оперативного огляду, негласного спостереження тощо), використання технічних
засобів (негласної відео-, фото-, кінозйомки, звукозапису, спостереження в темряві),
перлюстрації кореспонденції близького оточення розшукуваних тощо.

Таким чином, ефективність пошукової діяльності слідчого багато в чому залежить від
обсягу і якості інформації, яка перебуває в його розпорядженні. Це зумовлено складністю,
багатоаспектністю і високим динамізмом процесу розслідування, широтою і різнобічністю
використовуваної під час пошуку невідомого злочинця інформаційної бази, яка містить
відомості соціологічного, психологічного, правового, криміналістичного та іншого характеру.

Виходячи з зазначеного можна зробити висновок, що одним із важливих завдань слідчого
при розслідуванні злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, є отримання
криміналістичної інформації про злочинця, яка необхідна для його пошуку, ототожнювання
та наступного затримання. У кримінології особистість злочинця визначається як сукупність
інтегрованих у ній соціально значущих негативних властивостей, що утворилися в процесі
різноманітних і систематичних взаємодій з іншими людьми [1, с. 12]. Вченими-дослідниками
запропоновано класифікацію основних рис особистості злочинця, що включає: філософський,
соціологічний, психологічний, етичний, економічний, правовий, психіатричний аспекти і
біологічні особливості людини [1, с. 19].

Особі злочинця притаманна сукупність фізичних, біологічних, психофізичних, анатомо-
морфологічних і соціальних властивостей, інформація про які відображається в процесі його
злочинної діяльності у вигляді матеріальних і ідеальних слідів. Дуже важко виділити інформацію,
що має суто криміналістичне значення, хоча в науковому аспекті цілком правомірно ставити
питання про криміналістично значущі властивості і якості особистості, як злочинця так і інших
учасників злочину.

У криміналістичній літературі не одноразово спробували розробити, причому на різних
підставах, класифікацію властивостей і ознак людини, що відображаються у вигляді матеріальних
слідів. Ці класифікації сприяють:

– однаковому розумінню та представленню в розпорядження слідчого наявної інформації
про особу, яку розшукують;

– звуженню кола осіб, серед яких необхідно шукати злочинця;
– ідентифікації особи по матеріально фіксованих відображеннях тощо.
Сервецький І. В. до криміналістично значущих ознак людини відносить: загальні і окремі;

основні і допоміжні; власні і супутні; зовнішні і внутрішні; якісні і кількісні [2, с. 53–59]. У
свою чергу В. А. Жбанков виділяє три групи властивостей людини, матеріальні й ідеальні
відображення яких в оточуючому злочин середовищі, використовуються для пошуку й
ідентифікації злочинця: 1) психологічні; 2) соціальні; 3) біологічні [3, с.9–10].

А. М. Кустов виділяє такі групи властивостей злочинця: біологічну, психологічну і
особливу [4, с. 112]. До біологічних властивостей особи автор відносить звичні положення
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тіла, рухи, мовне спілкування, ходу, міміку тощо. Вони мають відносну стійкість,
індивідуальність, рефлекторність і визначаються положенням, взаємним положенням і рухами
частин тіла. Психологічні властивості виражаються в діях, манері триматися, у зовнішності
людини тощо. Прояв властивостей особи дозволяє класифікувати злочинців на енергійних і
апатичних, акуратних і неохайних, спокійних і метушливих, педантичних і розхлябаних,
замкнутих і товариських тощо. Особливу групу властивостей, що детермінують спосіб дій
злочинця, становлять наочно встановлені спеціальні уміння, навички і звички.

М. В. Салтевський поділяє властивості злочинця на фізичні, біологічні і соціальні [5, с. 6–
10].

У випадку коли особа підозрюваного відома, головним завданням розшукових підрозділів,
що залучаються слідчим до розшуку осіб, які скоїли злочин проти інкасації грошових коштів,
є організація розшукової роботи, яка проявляється в умілому керівництві і забезпеченні
системи профілактичних і оперативно-розшукових заходів та координації їх дій для запобігання
ухилення цих осіб від притягнення до відповідальності та відбування покарання.

Для отримання відомостей про підозрюваних осіб вивчаються різноманітні матеріали, а
саме:

– оперативно-розшукового та профілактичного обліків;
– у судах – архівні кримінальні справи на розшукуваного та його співучасників;
– у домоуправліннях, виконкомах сільських і селищних рад – відомості про спосіб життя

розшукуваного, його родичів, місця проживання в минулому, здобуваються фотокартки,
зразки почерку, інші відомості, які можуть використовуватися в інтересах розшуку;

– в установах виконання покарання – архівні особові справи ув’язнених розшукуваного та
його близьких зв’язків;

– у медичних установах – відомості антропологічного характеру, про фізичний і психічний
стан здоров’я, перенесені захворювання й особливості розвитку організму, визначається група
крові, перенесені хірургічні операції, стан зубного апарату, чи не знаходиться розшукуваний
на стаціонарному лікуванні;

– у військкоматах – дані про відношення до військової служби, про те, де проходив службу,
його зв’язки, стан здоров’я;

– у навчальних закладах – відомості про спеціальність, за якою може працювати
розшукуваний, про близькі зв’язки серед учнів, студентів і куди вони направлені після навчання;

– у відділах кадрів за місцем роботи з’ясовується спосіб життя розшукуваного, його
знайомі, минула трудова діяльність тощо;

– в органах Державної податкової адміністрації – про присвоєння ідентифікаційного
номера;

– в органах реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції України – про
зміну прізвища, імені, інших анкетних даних, реєстрацію чи розірвання шлюбу тощо;

– у підрозділах Державтоінспекції – про реєстрацію транспортних засобів;
– в ощадних та інших банках визначається наявність грошових внесків і їх рух;
– в інших установах, організаціях – матеріали, в яких можуть міститися відомості про

обвинуваченого, підсудного, засудженого, який переховується від слідства, суду та виконання
вироку [6, с. 20].
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Існують випадки, коли інформацію про розшукуваного не можна отримати гласним
процесуальним шляхом, тоді залучаються негласні методи і засоби оперативно-розшукової
діяльності.

За допомогою таких методів і засобів можна отримати інформацію про невикриту
злочинну діяльність розшукуваного, кримінальні зв’язки, місця ймовірного знаходження,
переховування, про осіб, які можуть їм сприяти в отриманні документів і надати тимчасовий
притулок тощо.

Методом негласного або зашифрованого оперативного опитування можна отримати
відомості про його наміри, місця проживання родичів, зв’язків, інші дані.

Оперативна установка за місцем проживання родичів, знайомих розшукуваного
проводиться з метою отримання відомостей про місце переховування, виявлення осіб, які
незадоволені його поведінкою і можуть сприяти розшукові.

До заходів негласного характеру відносяться опитування працівників ОВС, на території
обслуговування яких розшукуваний раніше проживав, або вони розглядали (розслідували)
матеріали про його правопорушення для отримання відомостей, що характеризують особу.

Також засобом отримання інформації, первинних даних про вчинений злочин проти
інкасації грошових коштів та осіб, яких розшукують, є криміналістичний аналіз слідів злочину,
що виступає як метод опосередкованого пізнання розслідуваної події.

Визначаючи сутність і процесуальну природу матеріальних носіїв криміналістичної
інформації, в першу чергу, мають на увазі речові докази. Розкриваючи поняття речового
доказу, виділяють чотири головні ознаки: 1) речовий характер, матеріальність об’єкта;
2) наявність прямого або непрямого зв’язку з розслідуваними обставинами; 3) здатність
предмета сприяти встановленню наявності або відсутності того або іншого елемента складу
злочину; 4) залучення до справи як речового доказу [7, с. 10].

У нашому випадку насамперед це стосується грошей і цінностей, що стали об’єктом
злочинних посягань. Ще тісніше пов’язані з особою злочинця предмети, здатні виконувати
роль речового доказу, і сліди, що утворилися в результаті злочинного діяння (сліди злому,
механічні пошкодження одягу тощо). Також вони сприяють встановленню часу, місця,
способу, обстановки вчинення злочину, викриттю осіб у підготовці, вчиненні, приховуванні
злочину або спростуванні звинувачення.

При розслідуванні злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, та пошуку осіб,
причетних до скоєння даного злочину, особливу увагу приділяють відомостям, отриманим у
результаті використання оперативно-розшукових заходів.

Отримана інформація в ході таких заходів підлягає ретельній перевірці, у процесі якої
члени злочинної групи перевіряються за оперативними обліками, проводиться робота зі
встановлення їх причетності до конкретних злочинних дій, у тому числі нерозкритих,
вивчаються їх особистості, наміри та інші обставини, які мають значення для прийняття
обґрунтованого рішення щодо реалізації первинних відомостей тощо.

Успішний розшук осіб, які переховуються від слідства і правосуддя, забезпечує нормальні
умови провадження дізнання, слідства та судового розгляду кримінальних справ, реальне
притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.

Розшук обвинувачених і засуджених, які ухиляються від слідства, правосуддя та виконання
вироку потребує комплексного застосування заходів, сутність яких полягає в тому, що ці
заходи:
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– здебільшого не процесуального характеру, вони здійснюються з використанням
спеціальних сил, засобів і методів;

– здійснюються для вирішення завдань розшукової роботи, мають негласний характер, що
забезпечує їх високу ефективність;

– мають оперативно-розшукову спрямованість, що дозволяє протиставити їх
протиправним діянням обвинуваченим, підсудним, засудженим, які ухиляються від
притягнення до кримінальної відповідальності або відбування покарання.

У нашому випадку при розслідуванні злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів,
оперативно-розшукова діяльність спрямована на своєчасний розшук обвинувачених,
підсудних і злочинців, які переховуються від дізнання, слідства, суду і виконання вироку.

Під час розшуку осіб, які скоїли злочин проти інкасації грошових коштів, хочемо відзначити
те, що великі можливості при розшуку осіб, які переховуються, мають служби дільничних
інспекторів, чергових частин, паспортна система, приймальники-розподільники, та інші
підрозділи органів внутрішніх справ. Широко використовуються також засоби масової
інформації (преса, радіо, телебачення), інші засоби оповіщення населення про прикмети
розшукуваних осіб (листівки, плакати, стенди „Їх розшукує міліція”).

При розслідуванні злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, працівники органів
внутрішніх справ наділені спеціальними правами, які використовуються ними в розшуковій
роботі для встановлення та розшуку винних осіб, а саме: опитування громадян; спостереження
за підозрюваними; ототожнення особи; обстеження ділянок місцевості, транспортних засобів,
приміщень; перевіряти документи осіб, які підозрюються у вчиненні злочину; входити в
помешкання і приміщення підприємств, організацій, установ під час переслідування злочинців;
утримувати в приймальниках-розподільниках підозрюваних осіб, для встановлення їх
особистості; допитувати і дактилоскопіювати взятих під варту підозрюваних осіб тощо.

На нашу думку, у розшуковій роботі оперативних підрозділів по даній категорії злочинів
застосовуються здебільшого такі тактичні прийоми: переслідування злочинців за „гарячими
слідами”; здійснення обшуку на об’єкті з метою виявлення розшукуваної особи або слідів її
знаходження в недалекому минулому; загороджувальні заходи для попередження виїзду
розшукуваного за межі міста, району; розшук підозрюваного за прикметами, фотокартками,
зв’язками, листуванням, документами, фахом тощо.

Підозрювані особи, намагаючись ухилитися від кримінальної відповідальності за вчинені
злочини, застосовують різні способи протиправної діяльності (зміну зовнішності та прізвища,
здобувають фіктивні документи чи підробляють свої, відпускають вуса, бороду, змінюють
колір волосся тощо). У зв’язку з цим з досвіду здійснення розшукової роботи пропонуємо
поєднувати різні способи розшуку з використанням найбільш доцільних у кожному
конкретному випадку прийомів. Наприклад, розшук за анкетними даними потрібно
поєднувати з використанням прикмет і ознак особистості, відомостей про зв’язки, документи
тощо.

Успіх розшуку при розслідуванні злочинів проти інкасації залежить також від своєчасності
слідчо-оперативних заходів, спрямованих на з’ясування й уточнення відомостей і обставин
про особу розшукуваного, а саме:

– визначення найбільш характерних (визначальних) прикмет і ознак зовнішності
розшукуваного, отримання зразків почерку, фотокарток або створення композиційного
портрету;
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– установлення співучасників розшукуваного у злочині, його кримінальних зв’язків за
місцем відбування покарання і після звільнення з УВП, якщо притягувався у минулому до
кримінальної відповідальності;

– встановлення родичів як за місцем проживання, так і за межами населеного пункту,
району, області;

– визначення в минулому місць проживання, роботи, відряджень, відпочинку, служби в
армії.

Нормативними актами визначено, що процес розшуку, як правило, поділяється на два
етапи. На першому етапі проводяться першочергові (невідкладні) оперативно-розшукові та
інші заходи. На другому – подальші оперативно-розшукові заходи, які здійснюються в межах
державного, міждержавного та міжнародного розшуку. Специфіка завдань кожного етапу,
способи і засоби їх вирішення в цілому визначають специфічність тактичних прийомів
розшуку. У зв’язку з цим у розшуковій тактиці розрізняють тактику початкових (першочергових,
невідкладних) оперативно-розшукових заходів і тактику подальших заходів, які, як правило,
здійснюються провадженням у оперативно-розшуковій справі „Розшук”.

Отже, при розслідуванні злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, тактика
першочергових (невідкладних) заходів щодо розшуку підозрюваних осіб, які переховуються
від слідства, суду, відбування покарання, складається з таких тактичних прийомів:

– виявлення і затримання підозрюваних осіб на маршрутах пересування, в місцях появи
чи переховування. У таких випадках застосовуються: переслідування за наглядними і
запаховими слідами; прочісування місцевості; здійснення контролю за пересуванням
транспортних засобів; створення засідок; оперативне спостереження в місцях імовірної появи
злочинців;

– встановлення розшукуваних у місцях проживання їх родичів. Це досягається шляхом
застосування таких тактичних прийомів, як агентурне спостереження; оперативні огляди;
використання допомоги громадськості; застосування оперативно-технічних засобів для
виявлення місць переховування злочинців;

– встановлення розшукуваних у місцях концентрації злочинних елементів. Ці заходи
здійснюються з впровадженням таких розшукових прийомів: оперативне розпізнання
розшукуваних у громадських місцях під час особистого пошуку; організація оперативного
спостереження силами негласних співробітників; офіційні перевірки громадян, які проживають
у готелях, мотелях, кемпінгах тощо;

– здійснення загальнорозшукових заходів, які складаються з орієнтування особового складу
оперативних підрозділів і міліції, активу громадськості про прикмети розшукуваних,
використання засобів масової інформації для сповіщення населення тощо.

Ці та інші тактичні прийоми здійснення першочергових (невідкладних) заходів щодо
розшуку обвинувачуваних, підсудних, злочинців, які переховуються від правосуддя,
застосовуються в комплексі на основі централізованого управління і координації всіх сил,
засобів і методів оперативно-розшукової діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО

НЕПОВНОЛІТНІХ
Наукову статтю присвячено проблемі розробки теоретичних основ сучасного стану

кримінально-процесуального дослідження проваджень у справах щодо неповнолітніх,
висвітлено проблему захисту прав неповнолітніх обвинувачених та узагальнено практику
застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у цій сфері.

The article is devoted to the development of theoretical foundations of the modern state
criminal procedural investigation proceedings in cases of minors, covered the problem of
protection rights of juvenile and summarized the current practice of criminal procedural law in
this area.

Ключові слова: розслідування кримінальних справ, неповнолітній, кримінальне
провадження.

Завданням кримінального судочинства є охорона прав і законних інтересів фізичних і
юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів,
викриття винних і забезпечення правильного застосування закону, щоб кожний, хто вчинив
злочин, був притягнутий до відповідальності, і ні один невинний не був покараний. Але аналіз
правозастосовної практики свідчить про те, що в практичній діяльності правоохоронних органів
і в юридичній науці невиправдано мало уваги приділяється захисту прав неповнолітнього.

Метою цієї статті є дослідження кримінального провадження у справах неповнолітніх і
дотримання гарантій охорони неповнолітніх і забезпечення їм права на захист у кримінальному
судочинстві, зокрема права на кваліфіковану правову допомогу з боку захисника та законних
представників.

Ефективність інституту захисту значною мірою визначається якістю правових норм, які
регулюють механізм забезпечення права на захист у кримінальному процесі і діяльність
захисника. Проте мають місце деякі недоліки у правовому регулюванні захисту в
кримінальному судочинстві у справах неповнолітніх і, зокрема, у забезпеченні можливості
реалізації процесуальних прав захисника, його допуску до справи тощо.

Останнім часом зросла кількість протиправних дій, вчинених неповнолітніми. Особливо
небезпечним є те, що спостерігається тенденція зростання кількості злочинців, вчинених
особами віком до 18 років. Але, на жаль, відсутній чітко визначений правовий статус та
механізм реалізації наданих їм прав у кримінально-процесуальному законодавстві.

© Дідківська Г. В., 2011
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З огляду на це актуальною є проблема захисту прав неповнолітніх обвинувачених. Вона
вимагає осмислення і вироблення механізмів адаптації принципів і норм національного
законодавства до міжнародного і європейського законодавства у даній сфері, наукового
узагальнення практики застосування чинного кримінально-процесуального законодавства
України при розслідуванні кримінальних справ, порушених щодо неповнолітніх.

Спробуємо проаналізувати порядок процесуального провадження щодо неповнолітніх.
Про обставини вчинення злочину складається протокол, в якому зазначаються: час і місце
його складання; ким складено протокол; дані про особу правопорушника; місце і час вчинення
злочину, його способи, мотиви, наслідки та інші істотні обставини; фактичні дані, що
підтверджують наявність злочину і винність правопорушника; кваліфікація злочину за статтею
КК. До протоколу приєднуються всі матеріали, а також список осіб, які підлягають виклику в
суд. Протокол затверджується начальником органу дізнання, після чого всі матеріали надаються
правопорушнику для ознайомлення. Протокол разом з матеріалами надсилається прокурору
(ст. 426 КПК). Прокурор, визнавши матеріали досудової підготовки достатніми для розгляду в
судовому засіданні, виносить постанову про порушення кримінальної справи, обирає щодо
правопорушника в необхідних випадках запобіжний захід і складає обвинувальний висновок
і направляє справу до суду або повертає матеріали для провадження досудового слідства, а в
разі відсутності підстав для порушення кримінальної справи відмовляє в її порушенні (ст. 430
КПК). Справи про злочини, перераховані в ст. 425, необхідно розглянути в суді не пізніше як у
10-денний строк з моменту надходження матеріалів до суду. При розгляді таких справ суддя
має право повернути їх для провадження досудового слідства, якщо виникає необхідність
з’ясувати істотні додаткові обставини, які не можуть бути встановлені на судовому засіданні.
Відповідно до ст. 27 КПК, справи приватного обвинувачення (про злочини, передбачені ст. 125,
ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК) порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, якому і надано у
такому випадку право підтримувати обвинувачення. У цих справах дізнання і досудове слідство
не проводяться. Зазначені справи підлягають закриттю, якщо потерпілий примириться з
обвинуваченим, підсудним. Примирення може статися лише до видалення суду в нарадчу
кімнату для постановлення вироку. Суддя, одержавши від потерпілого скаргу, приймає одне
з таких рішень: залишає скаргу без розгляду, якщо вона не відповідає вимогам, які встановлені
щодо обвинувального висновку, та повертає її особі, яка подала скаргу; за наявності для
цього підстав відмовляє в порушенні кримінальної справи або надсилає її за належністю
прокурору; за наявності достатніх даних, які вказують на вчинення злочину, порушує
кримінальну справу і призначає її до розгляду (ст. 251 КПК).

Підсудному не пізніше як за 3 доби до дня слухання справи повинна бути вручена копія
скарги потерпілого, копія постанови судді про порушення кримінальної справи та повістка
про виклик його на судове засідання. Якщо справа порушується щодо неповнолітнього або
особи, яка через свої фізичні чи психічні вади не може сама здійснювати своє право на захист,
суддя зобов’язаний передати справу для провадження досудового слідства. У виняткових
випадках справу про зазначені злочини може бути порушено й за відсутності скарги
потерпілого. Таке право надано законом лише прокурору за умови, якщо справа має особливе
значення, а також коли потерпілий через свій безпорадний стан, залежність від обвинуваченого
чи з інших причин не може захистити свої законні інтереси. Справа, порушена прокурором,
направляється для провадження дізнання чи досудового слідства, а після закінчення
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розслідування розглядається судом у загальному порядку і в разі примирення потерпілого з
обвинуваченим, підсудним закриттю не підлягає.

У стадії судового розгляду потерпілий є приватним обвинувачем і має право особисто
або через свого представника підтримувати обвинувачення і брати участь у судових дебатах.
Судове слідство починається з оголошення скарги потерпілого і проводиться у такому порядку,
як і в інших справах.

Прокурор має право в будь-який момент вступити у справу приватного обвинувачення і
підтримати державне обвинувачення у суді, коли цього вимагає охорона державних або
громадських інтересів чи прав громадян.

Справи приватно-публічного обвинувачення (про зґвалтування без обтяжливих обставин,
передбачені ч. 1 ст. 152 КК), порушуються прокурором, слідчим, органом дізнання, судом не
інакше як за скаргою потерпілої особи, але закривати їх за примиренням потерпілої особи з
обвинуваченим, підсудним не можна. Такі справи розслідуються і розглядаються у суді в
загальному порядку. Як виняток, за відсутності скарги потерпілої особи справу може порушити
прокурор, якщо потерпіла (потерпілий) через безпорадний стан, залежність від
обвинуваченого чи з інших причин не може захистити свої законні інтереси.

У справах про неосудних, обмежено осудних і осіб, які захворіли на психічну хворобу
після вчинення злочину, обов’язково проводиться досудове слідство. Захисник допускається
до участі в таких справах з моменту встановлення факту наявності в особи психічної хвороби.
Після закінчення досудового слідства в таких справах складається постанова про направлення
справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного
характеру. Ця постанова разом із справою надсилається прокуророві. Прокурор, одержавши
справу і погодившись з постановою, затверджує її та надсилає справу до суду, в протилежному
випадку повертає справу зі своєю письмовою вказівкою слідчому для проведення додаткового
досудового слідства (ст. 418 КПК). Справи, що надійшли до суду, суддя або голова суду, якщо
погодяться з постановою слідчого, виносять на судове засідання. Розгляд справи проводиться
у відкритому судовому засіданні з обов’язковою участю прокурора та захисника. Особа,
щодо якої розглядається справа, не обов’язково повинна брати участь у засіданні, лише в
тому випадку, якщо цьому не перешкоджає характер її захворювання. Коли буде встановлено,
що дана особа вчинила суспільно небезпечне діяння у стані неосудності чи обмеженої
осудності або після вчинення злочину захворіла на психічну хворобу, яка виключає
застосування покарання, суд виносить ухвалу, а суддя – постанову про застосування
примусових заходів медичного характеру, із зазначенням яких саме. Якщо суд визнає
непотрібним застосовувати примусові заходи медичного характеру, виносить ухвалу
(постанову) про закриття справи.

Скасування або зміна призначених судом примусових заходів медичного характеру можливі
лише за ухвалою суду чи постановою судді, який застосував ці заходи, або суду за місцем
лікування, коли особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння у стані неосудності або
обмеженої осудності, видужала або коли в результаті змін у стані її здоров’я відпала потреба
в раніше застосованих заходах медичного характеру. Розгляд судом цього питання проводиться
у такому ж порядку, як і про застосування примусових заходів медичного характеру за
поданням головного психіатра органу охорони здоров’я, якому підпорядкований медичний
заклад, де тримають дану особу. До подання додається висновок комісії лікарів-психіатрів.
Одночасно із скасуванням примусового заходу медичного характеру щодо особи, яка
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захворіла на душевну хворобу після вчинення злочину, а потім видужала, суд повинний
вирішити питання про відновлення кримінальної справи та направлення її для провадження
досудового слідства чи судового розгляду. Крім того, з 29.VI 2000 введено особливий порядок
розгляду судами подання слідчого і кримінальної справи при застосуванні запобіжного заходу
у вигляді взяття під варту, продовження строку тримання під вартою, проведення обшуку і
огляду житла чи іншого володіння особи, накладення арешту на кореспонденцію і зняття
інформації з каналів зв’язку (ст. 165, 1652, 1653, 177, 187, 190 КПК).

Як бачимо, у справах про злочини неповнолітніх обов’язковими є провадження досудового
слідства і участь захисника при провадженні всіх слідчих дій та у розгляді справи в суді першої
інстанції. Крім обставин, які встановлюються в усіх кримінальних справах, слідчий повинний
також з’ясувати: вік неповнолітнього; його стан здоров’я та загальний розвиток, умови життя
і виховання, обставини, які негативно впливали на виховання неповнолітнього, наявність
дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули неповнолітнього в злочинну діяльність, тощо
(ст. 433 КПК України). При висуненні обвинувачення і допиті неповнолітнього можуть бути
присутні педагог або лікар, батьки чи інші законні представники. Представник неповнолітнього
може бути присутній і під час оголошення про закінчення слідства та пред’явлення матеріалів
справи.

Проблема злочинності неповнолітніх була і залишається однією з найбільш болючих для
суспільства будь-якої держави в різні історичні епохи. Особливої актуальності вона набуває в
період кризових етапів розвитку певного суспільного утворення. Адже в час, коли втрачаються
стабільні ціннісні орієнтири, діти найпершими реагують на ці зміни, що впливає на їхню
свідомість і поведінку. На жаль, Україна не стала винятком. Дані статистики свідчать про те,
що кожний восьмий-дев’ятий злочин в Україні вчиняється неповнолітнім. Останнім часом
злочини, скоєні неповнолітніми, стають більш жорстокими і цинічними.

Рівень злочинності неповнолітніх, загрозливі тенденції у її структурі вимагають нових
підходів до профілактики і ефективної протидії цьому небезпечному суспільному явищу.
Особливо актуальним це питання постає в умовах реформування сучасної системи
кримінально-виконавчого права, зокрема, стосовно дітей.

Можливо, є нагальним ставити і вирішувати питання про необхідність побудови в Україні
ефективної системи ювенальної юстиції, яка буде у змозі забезпечити всебічний захист прав
та охоронюваних законом інтересів неповнолітніх осіб, а також буде враховувати індивідуальні
особливості неповнолітніх, їхньої кримінальної поведінки та подальшого життя у соціумі.
Створення такої системи має на меті переорієнтацію в боротьбі із суспільно небезпечними
діяннями неповнолітніх, головним чином, на заходи щодо попередження скоєння ними таких
дій.

Окремим питанням є проведення роботи з неповнолітніми відповідно до міжнародних
норм, правил і стандартів, які наполягають на необхідності застосовувати виховний вплив із
метою максимального збереження особистості дитини, мінімізації психотравмуючих факторів,
формування її свідомості у напрямі забезпечення нею дотримання загальновизначених правил
поведінки і життя у суспільстві.

Ці тенденції посилюють увагу до вивчення даного питання, і сьогодні назріла необхідність
розглянути сучасний стан кримінального провадження у справах неповнолітніх і визначити
кримінально-правовий статус неповнолітніх, який є процесуальною складовою ефективної
системи дитячого правосуддя, як необхідної базової передумови його вирішення.
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Неповноліття як юридичний факт-стан істотно позначається на регламентації правового
статусу неповнолітніх у праві взагалі та в окремих його галузях зокрема. Г. М. Міньковський,
А. П. Тузов наголошували, що реалізація, зокрема кримінально-правових положень, пов’язана
з віком й зумовлена особливостями особи неповнолітнього та його соціальним становищем
[1, с. 141]. Такий вплив знаходить своє вираження через встановлення певних обмежень щодо
участі у правовідносинах або навіть повного невизнання неповнолітніх як суб’єктів ряду
галузей. При цьому міра обмежень враховує аспекти емоційної, духовної та інтелектуальної
зрілості особи [2, с. 234]. У будь-якому разі правовий статус неповнолітніх включає правові
положення стосовно прав людини, закріплені в основних міжнародно-правових актах
(Конвенція ООН „Про права дитини ”, ст. 2 Закону України „Про охорону дитинства”). У статті
1 Конвенції про права дитини говориться, що „підлітком або дитиною є кожна людська істота
до досягнення 18-літнього віку, якщо за законом, застосованим до даної дитини, вона не
досягає повноліття раніше” [3, с. 71]. Використавши „неповноліття ” як характерну ознаку
виду, у рамках кримінально-процесуального статусу особи необхідно відокремлювати
кримінально-процесуальні статуси повнолітніх і неповнолітніх осіб. Останній буде відрізнятися,
а разом з тим об’єднувати усіх неповнолітніх у кримінальному процесі, визначати їх особливе
процесуальне становище. Ця особливість, як зазначає О. Х. Галімов, полягає зазвичай у тому,
що можливість участі неповнолітніх у судочинстві як якого-небудь суб’єкта визначається
відповідно до психологічного, а не вікового критерію, а також у тому, що власні права вони
реалізують за допомогою представників [5, с. 38].

Те, що неповнолітні у кримінальному процесі мають (принаймні повинні мати)
специфічне становище, підтверджується аналізом як міжнародно-правових актів з питань
прав дітей (Конвенція про права дитини, Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються
відправлення правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські правила), так і відповідних статей
КК України, КПК України (розділ XV КК, ст. 6, 7, 9, 52, 69, 159, 168 КПК, розділ 8 КПК). Зв’язок
загального (кримінально-процесуального статусу особи) і спеціального (кримінально-
процесуального статусу неповнолітньої особи) вказує на те, що спеціальний вид статусу
містить у собі в певній частині (як основу) – загальний. Отже, будь-який неповнолітній,
безвідносно до майбутньої ролі (індивідуального кримінально-процесуального статусу),
наділяється загальнопроцесуальними правами (наприклад, правом на недоторканність особи
тощо).

Окремим питанням є те, що під час кримінального провадження у справах неповнолітніх
повинні бути враховані їх індивідуальні, в тому числі і вікові особливості, що, безумовно,
повинно бути закріплено у нормативному вигляді, як відповідні складові кримінально-
процесуального статусу неповнолітньої особи. Тобто необхідно вести мову про те, що
процесуальне становище таких осіб у кримінальному процесі повинно складатися із двох
основних компонентів: загальнопроцесуального та спеціальнопроцесуального.

Характеризуючи перший компонент, вважаємо його кримінально-процесуальним
статусом особи. Стосовно другого маємо на увазі кримінально-процесуальний статус власне
неповнолітньої особи, з притаманним саме йому змістом та особливостями. Пояснимо таку
позицію. Так, Конституція України у ст. 52 закріплює: „Діти є рівними у своїх правах незалежно
від походження...” [6]. Вважаємо, що це може розглядатися як узагальнена норма щодо
наділення неповнолітніх „своїми правами ”, саме тими, які б відповідали специфіці їх участі у
правових відносинах та відображали особливості цих осіб.
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Водночас міжнародно-правові акти з питань прав дітей акцентують увагу не взагалі на
загальновизнаних правах людини, а безпосередньо на правах неповнолітніх (безумовно, права
цієї групи населення базуються на загальних правах людини), і саме через це повинно існувати
поняття „права дітей” („права неповнолітніх”), у тому числі і шляхом законодавчого їх
закріплення.

Таку позицію підтримують, зокрема, В. М. Трубніков та А. О. Яровий [7, с. 88]. Так,
Н. Крестовська пропонує виділити окрему галузь права – ювенальне право. У ньому, на її
думку, уже тепер можна окреслити межі окремих інститутів, а саме: інститут прав дитини;
інститут гарантій дотримання прав дитини; інститут обов’язків дитини, інститут правопорушень
та інститут юридичної відповідальності неповнолітніх [8, с. 100–104].

Отже, відсутність всебічної юридичної регламентації є показником недостатньої уваги з
боку держави до проблем дітей. Щодо кримінально-процесуального статусу неповнолітніх,
то ще раз наголосимо, що неповнолітні у кримінальному процесі, поряд із
загальнопроцесуальними правами, обов’язками, повинні наділятися і спеціально-
процесуальними правами та обов’язками.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
ДІЯНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОФЕСІЙНИМ

РИЗИКОМ
Стаття містить комплексний, кримінально-правовий аналіз діяння, пов’язаного з

професійним ризиком. Автором досліджено та проаналізовано виправданий професійний
ризик у кримінальному законодавстві України, як основу інституту обставин, що
виключають злочинність діяння, у вітчизняній теорії кримінального права.

The article contains a complex, criminal and legal analysis related to professional hazard.
The author researched and analyzed justified professional hazard in the criminal legislation of
Ukraine as the foundation of the institute of circumstances which exclude the criminal actions in
the domestic criminal law.

Ключові слова: професійний ризик, обставини що виключають злочинність діяння,
кримінальна відповідальність, злочинне діяння.

Одним з основних завдань нашої держави є використання в боротьбі зі злочинністю та
іншими правопорушеннями всієї сили українських законів, забезпечення суворого
дотримання демократичних принципів правосуддя, рівності громадян перед законом, інших
гарантій, спрямованих на захист інтересів держави і громадянина. Вирішення цих завдань
потребує подальшого вдосконалення діяльності правоохоронних органів стосовно
розслідування і розгляду кримінальних справ, особливо при кваліфікації злочинів.

У сучасних умовах інтенсивного розвитку науки і техніки в усіх сферах професійної
діяльності, широкого руху новаторства на виробництві часом виникають ситуації, коли
засвоєння нового технологічного процесу чи окремої виробничої операції, здійснення
наукового експерименту пов’язані з певним ризиком завдання матеріальних збитків чи іншої
шкоди правоохоронюваним інтересам.

Можна констатувати, що в праві проблема ризику розробляється здебільшого у виробничо-
господарському руслі. Але в кримінальному праві протягом десятиріч залишається
теоретично недослідженою проблема виправданого техніко-технологічного ризику як умови,
що усуває кримінальну відповідальність; залишається невирішеним проблемне питання, чи
допустимий технічний ризик з метою запобігти тяжким аваріям (катастрофам) ціною меншою,
але пов’язаною з небезпекою для людей більш вузького кола можливих потерпілих; не усунені
й спірні питання щодо ситуацій приєднання до техніко-технологічного ризику фактора
випадковості (непереборної сили) тощо (Альгін О. П., Грінберг М. С., Лановенко І. П. та ін.).

© Мельник П. В., 2011



284                                                                                                             Право

Зокрема, таке поняття як „ризик” існує в усіх професійних сферах людського буття. Професія
і ризик – загальнозначущі теорії і для філософії, і для економіки, і для права. Але, враховуючи
те, що ризик – проблема багатоаспектна, кожний дослідник вивчає її з позиції тієї сфери
знань, представником якої він є. Так, інженера в обґрунтованому ризику цікавить технічний
аспект, а економіста – економічна вигода. Для юриста важливий ризик тому, що предметом
правового регулювання забезпечується його ефективність і законність. При цьому дуже
важливо, щоб ця урегульованість суспільних відносин, пов’язаних із здійсненням ризикових
дій, не заважала отриманню максимальних здобутків, з одного боку, і не вела до анархії в цій
сфері суспільних відносин, з іншого.

До сьогодні ця проблема розглядалася вітчизняними ученими-юристами здебільшого
лише як умова, що звільняє від того чи іншого виду юридичної відповідальності. І дійсно,
кожний учений, дослідник, раціоналізатор чи просто людина, що працює згідно з законами
творчості, повинна знати: якщо вона використовує у своїй роботі творчий ризик, який є
єдиним засобом досягнення мети, то в разі виникнення негативних результатів, вона не буде
притягнута до юридичної чи якоїсь іншої відповідальності. Але твердження про те, що
обґрунтований ризик має значення лише як умова звільнення від відповідальності визнається
дуже вузьким, таким, що не відповідає умовам розвитку нашого суспільства.

В юридичній літературі немає чіткого кримінально-правового визначення ризику як
обставини, що виключає злочинність діяння. Аналіз кримінально-правового аспекту ризику
ускладнюється тим, що в юридичній літературі і законодавстві термін „ризик” використовується
для позначення різних правових явищ. Крім того, багатогранність цього поняття, його різне
етимологічне значення викликає численні і найчастіше суперечливі тлумачення, що призводить
до розбіжностей серед юристів у питаннях формулювання підстав правомірності заподіяння
шкоди при ризику.

У свій час велася гостра дискусія стосовно того, чи може технічний ризик стати підставою,
яка усуває кримінальну відповідальність. Наводився, зокрема, приклад з практики: на баркасі,
механіком якого працював засуджений Л., під час руху пробило фланець, що з’єднував
трубопровід з інжектором, який подавав воду. Виникла тяжка аварійна ситуація з певною
небезпекою для команди. Намагаючись не допустити простою виробничого процесу та
зупинки судна, Л. почав ремонт на ходу, але в намічений час не вклався, а за цей час вода у
котлі випарувалася, що призвело до виникнення небезпеки. Врахувавши, що небезпека виникла
не внаслідок виробничої халатності Л., який „при ремонті на ходу допустив фактично
виробничий ризик”, суд відмінив вирок і закрив справу відносно нього за мотивами відсутності
складу злочину.

Стосовно цієї судової справи М. С. Грінберг писав: „Важко заперечувати правильність
такого судового рішення. В умовах, у яких знаходився Л., не залишалося нічого іншого, як
звернутися до технічного ризику або погодитися з настанням невідворотної шкоди. Однак,
визнаючи правильною цю судову ухвалу, слід відзначити (а в цьому й полягає значення
розглядуваної проблеми), що вона суперечить діючому кримінальному законодавству, яке
не розглядає виправданий ризик як умову, що усуває кримінальну відповідальність” [6, c. 18–
19]. Автор цілком правильно виходив з того, що кримінальне законодавство повинне встигати
за стрімким розвитком технічного прогресу з його тіньовими атрибутами.

Зокрема, у теорії кримінального права колишнього СРСР, у тому числі України, починаючи
з 60-х років, певним чином уже досліджувалася проблема співвідношення випадковості та
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виробничого ризику. Так, відомий український криміналіст Я. М. Брайнін відзначив, що
питання розмежування причинно-необхідних і причинно-випадкових наслідків у світлі
обґрунтування підстав кримінальної відповідальності набуває особливо важливого значення
у справах, пов’язаних із застосуванням на виробництві нових методів праці, впровадженням
нової техніки, новітніх технологій, а це, у свою чергу, тісно пов’язане з питаннями виробничо-
технологічного ризику. „З виправданим виробничим ризиком, – наголошував він, – інколи
переплітається випадковість внаслідок тих чи інших недоліків у науковій розробці нових
конструкцій механізмів та іншого технічного обладнання. У справах такого спрямування
особливо важливо вивчати та враховувати характер причинного зв’язку, встановлюючи, яке
відношення до шкідливих наслідків, що наступили, мали дії осіб, які застосовували ті чи інші
нові методи роботи: чи були ці наслідки причинно-необхідними, чи причинно-випадковими” [5,
c. 205–206].

У зв’язку з розширенням виробничих відносин виникла необхідність у юридичному
врегулюванні умов правомірності ризику, який у ст. 42 КК України передбачений як одна з
обставин, що виключає злочинність діяння – інститут діяння, пов’язаного з ризиком. „Не є
злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам,
якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно
корисної мети [1, c. 43]. Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не
можна було досягнути в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і
особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми
для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам. Ризик не визнається виправданим,
якщо він завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи
чи інших надзвичайних подій”. Це є новелою в кримінальному законодавстві України і вимагає
детального дослідження. Кожна особа, яка застосовує ризиковані методи як для відвернення
негативних наслідків, так і досягнення суспільно корисного результату, потребує правової
захищеності у разі настання негативних наслідків. Детальний юридичний аналіз інституту
діяння, пов’язаного з ризиком, сприятиме реалізації права особи на творчу та практичну
діяльність, захистові від необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності, а
також своєчасному впровадженню в науково-практичну сферу новітніх технологій та інших
розробок.

Теоретичне й законодавче обґрунтування доцільності віднесення до обставин, що
виключають злочинність діяння і виправданого техніко-технологічного ризику, дозволить
уникнути певної аналогії, коли поняття виправданого виробничого ризику судово-слідчі органи
нерідко свідомо „змішують” з крайньою необхідністю.

Характерно, що в „Науково-практичному коментарі кримінального кодексу України”
розглядалися питання розмежування поняття крайньої необхідності з поняттями необхідної
оборони та затримання злочинця. Але про розмежування крайньої необхідності й
виправданого виробничого ризику – поняття найбільш близькі – взагалі нічого не говориться
(усупереч таким питанням, які виникають у судово-слідчій практиці). Тут доречно згадати й
те, що в першому КК України 1922 р. серед обставин, що виключають злочинність діяння,
була відсутня така обставина, як затримання злочинця [2, c. 68–70]. Але це не означало, що
кінцево такої обставини не існувало в практичній правоохоронній діяльності.

Таким чином, закріплення норми про виправданий ризик у кримінальному законодавстві
України свідчить про стійкий розвиток інституту обставин, що виключають злочинність діяння,
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у вітчизняній теорії кримінального права. Потенційно професійний ризик у роботі в реальних
умовах значно зростає. Тому боротьба зі злочинністю, зокрема, повинна мати системний
характер.

У сучасному житті теорія кримінального права виходить з того, що загальна частина КК
законодавчо визначає тільки декілька обставин, які виключають злочинність діяння, насамперед
необхідну оборону, крайню необхідність та затримання злочинця. Отже, обґрунтований ризик
(зокрема техніко-технологічний, дорожній) підпадає за зовнішніми ознаками під кваліфікацію
одного якого-небудь злочину, а тому вивчається в Особливій частині Кримінального права.
Однак такий підхід фактично означає відсутність загального кримінально-правового поняття
ризику, бо йдеться про вирішення питання, чи є в тому чи іншому діянні, передбаченому КК
України, суб’єктивна сторона відповідного складу злочину.

Теоретичний вакуум щодо кримінально-правового поняття ризику поступово втратив
свою наявність у процесі підготовки нового КК України 2001 р. Так, у проекті КК України,
підготовленому робочою групою провідних науковців за дорученням Кабінету Міністрів
України, ст. 40 присвячена поняттю виправданого ризику як додаткової обставини, що виключає
злочинність діяння. Зокрема, у цій правовій нормі фактично йшлося:

1. Не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронним
інтересам, якщо дане діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення
значної суспільної мети.

2. Ризик визнається виправданим, якщо мети, яка була поставлена, не можна було досягнути
в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила
ризик, обґрунтовано розрахувала, що здійснені нею заходи є достатніми для відвернення
шкоди правоохоронним інтересам.

3. Забороняється вчинення діяння, пов’язаного з ризиком, якщо воно завідомо створювало
загрозу для життя багатьох людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних
подій [8].

На жаль, надалі робоча група Кабінету Міністрів України поставила під сумнів доцільність
прийняття такої норми, і вона була виключена з проекту КК України [3]. Відсутня така правова
норма й в альтернативному проекті КК України, внесеному Комісією Верховної Ради України
з питань правопорядку та боротьби із злочинністю. І тільки у проекті КК України,
підготовленому В. М. Куцом, знаходимо правову норму (ст. 18. Виправданий ризик), фактично
ідентичну зі ст. 42 нового КК України 2001 р.

Як бачимо, погляди наукової громадськості щодо кримінально-правового визначення
поняття ризику в кримінальному праві не співпадають, законодавча проблема як така
залишається і потребує (рано чи пізно) свого вирішення. Це диктується не тільки тією роллю,
яку відіграє в суспільстві науково-технічний прогрес з його тіньовими, нерідко трагічними
наслідками, але й існуючими в судово-слідчій діяльності суперечностями щодо визнання або
невизнання самого розуміння виправданості допущеного технічного ризику та застосування
відповідних підходів до визнання такого поняття, як самостійна обставина, що виключає
злочинність діяння. І річ не в тім, що проблему ризику в кримінальному праві можна
вирішувати шляхом пошуку відсутності або встановлення наявності вини як обов’язкової
ознаки суб’єктивної сторони злочину. Принципово важливо, щоб дійсно виправданий техніко-
технологічний ризик не тільки виключав би кримінальну відповідальність, але й щоб розглядався
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як суспільно корисне діяння і щоб дану обставину завідомо знали та враховували працівники
виробництва.

Виправданий виробничо-технологічний ризик, зокрема щодо дії джерел підвищеної
небезпеки, фактично складається з подібних елементів, що мають місце при крайній
необхідності:

а) мета на досягнення в конкретній обстановці реального усунення потенційної шкоди у
вигляді тих чи інших техніко-технологічних недоліків або упущених можливостей;

б) обґрунтований розрахунок відвернути таку шкоду (упущені можливості) навіть ціною
складних, інколи небезпечних зусиль, але явно виправданого характеру.

Важливо наголосити: у теорії кримінального права домінує цінна методологічна установка,
що при ризиках професії суспільна небезпека діяння- більш вузьке поняття, порівняно з
поняттям можливого настання суспільно небезпечного наслідку, а тим більше – його настання,
але це зовсім не означає обов’язковість суспільної небезпеки поведінки в цілому.

По-перше, при ризикованому діянні корисний компонент у ньому, як правило, явно
переважує; по-друге, суспільно небезпечний наслідок не тільки не стає обов’язковим, але й
виникає порівняно рідко.

Що ж стосується фактора випадковості, то він може і найчастіше виключає (узагальнено)
суспільну небезпеку події взагалі. При цьому аналіз зовнішніх механізмів повинний обов’язково
враховувати мотивацію та психічні процеси на фоні реального сплетіння складних
взаємозалежностей, взаємозв’язків.

Таким чином, „на прикладі страху чекання ясно, що страх сприяє настанню того, чого ми
боялися... Якщо бажання називають батьком мислення, то побоювання – це мати явища” [10,
c. 217].

Як пише Е. Берн, людина – це творча істота, орієнтована на активну діяльність, а така
діяльність – це пошуковий ризик. „Людина – це яскраво забарвлена енергетична система,
повна динамічних пошуків... Людина намагається досягнути почуття безпеки, здійснюючи
пошук найбільш дієвих способів реалізації своїх бажань, але, на жаль, цьому перешкоджають
інші стимули та зовнішні обставини... Людина повинна навчитися керувати трьома групами
сил: собою, іншими людьми та природою” [4, c. 62].

Виходячи з наведених міркувань та останніх досліджень окремих криміналістів, можна
повторити, що сучасне кримінальне право все послідовніше визнає, що техніко-технологічний
ризик, якщо він виправданий, є не тільки самостійною обставиною, що виключає злочинність
діяння, але й своєрідним кримінально-правовим регулятором науково-технічного прогресу.
„Кримінальний закон у даному випадку повинний бути таким, щоб, з одного боку, не
перетворювався в гальма прогресу, а, з іншого – за наявності вини експериментатора, у
межах загальних підстав кримінальної відповідальності, не включав би його особистої
відповідальності” (такий підхід характерний для різних систем кримінальної юстиції) [7, c. 352–
353; 9, c. 512].

Отже, виправданий ризик (як і невиправданий) значною мірою випливає із сутнісних
особливостей людини, її енергосистеми, природної активності. Таким чином, ці та деякі інші
причини вказують на те, що вирішення проблеми професійного ризику і безпеки працівників
на виробництві потребує наукового забезпечення, при цьому визначення ознак, які
відображають змістовно-структурну сутність поняття професійного ризику працівників, чому
присвячена стаття, потрібно вважати першочерговим завданням, оскільки кримінально-
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правовий аспект проблеми професійного ризику донині у науковій літературі достатньо не
висвітлений. Розв’язання цієї проблеми сприятиме розробці науково обґрунтованих
рекомендацій з мінімізації ризику, захисту працівників від протиправних посягань, а в цілому
– підвищенню ефективності боротьби з порушеннями чинного законодавства.
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МЕТОДИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ)
ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ

ШЛЯХОМ
Розглянуто сучасні методи та схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом, розкрито „уразливі” місця використання електронних грошей як засобу
платежу.

The modern methods and schemes of the legalization (laundering) of proceeds from crime
were considered, disclosed “sensitive” place of use of electronic money as a means of payment.

Ключові слова: відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; електронні гроші;
схеми (типології) відмивання злочинних доходів; фінансові операції.

Питанням протидії відмиванню злочинних доходів опікується весь цивілізований світ. З
цією метою створено ряд міжнародних інституцій, діяльність яких безпосередньо спрямована
на розробку і практичне впровадження стандартів, застосування яких необхідне для успішної
протидії відмиванню доходів. У цьому контексті потрібно відзначити діяльність Групи з
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), Спеціального комітету
експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню
тероризму (Moneyval), Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок, Євразійської групи
з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ), Вольфсберзької
групи. Непересічна роль у боротьбі з відмиванням доходів належить Міжнародному
валютному фонду, Світовому банку, Базельському комітету з банківського нагляду, Інтерполу,
Європолу.

Незважаючи на те, що в Україні створена і функціонує система протидії відмиванню
доходів, яка має в своєму арсеналі чималі здобутки, питання підвищення ефективності її
діяльності, зважаючи на стрімкий розвиток кримінального середовища, стоїть досить гостро.

З огляду на викладене виникає об’єктивна потреба проаналізувати методи і фінансові
схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою недопущення
використання їх надалі.

Знання конкретних способів, які застосовуються зловмисниками для легалізації злочинних
доходів, дозволяє розробляти ефективні засоби і методи виявлення і припинення такої діяльності,
а також запровадити комплекс превентивних заходів, насамперед на законодавчому рівні.

Аналіз останніх публікацій свідчить про глибокий інтерес як науковців, так і практиків до
проблеми протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

© Корженівський Я. В., 2011
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Проте питанню аналізу методів і фінансових схем легалізації приділяється недостатньо
уваги. Одними з небагатьох хто досліджував окремі аспекти окресленої проблематики є
Г. М. Бірюков, Л. В. Борець, С. А. Буткевич, А. Г. Гриневич, Л. М. Дудник, О. Є. Користін,
Р. П. Марчук, В. Л. Никифорчук, В. А. Некрасов.

Метою дослідження є здійснення аналізу методів і схем легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, які найчастіше використовуються на вітчизняних теренах, а
також висвітлення їх характерних ознак.

Перед тим як перейти до розгляду окремих схем (способів), які найчастіше застосовуються
для відмивання коштів злочинного походження, необхідно проаналізувати основні методи їх
вчинення, які зустрічаються в науковій літературі [1].

1. Метод „заплутування слідів” – це найбільш поширений метод, що полягає у здійсненні
сукупності операцій з „брудними” грошима, у результаті яких справжнє походження коштів
встановити досить проблематично. Як показує практика, цей метод застосовується найчастіше
з використанням фіктивних фірм, які реєструються на підроблені (викрадені) паспорти або на
реальних, але підставних осіб.

2. Метод перекручування звітності полягає у внесенні помилкової інформації в різні
документи – первинні договори (заниження чи завищення ціни угоди), бухгалтерську,
банківську й інші види звітності. У результаті використання цього методу документальне
оформлення угод і фінансових операцій не відповідає наявному їх змісту або обсягу.

3. Метод укладання фіктивних цивільно-правових договорів. Суть методу полягає в
проведенні псевдооперацій із псевдорозрахунками, у результаті чого відбувається
приховування, перекручування, маскування усіх чи деяких елементів тіньової діяльності,
здійснюваної в реальності. Цей метод використовується не тільки при відмиванні злочинних
доходів, але і при виведенні коштів з легального господарського обороту.

На практиці, як правило, розглянуті методи використовуються в комплексі.
Аналізуючи схеми (способи) відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, можна

виділити ряд схем, які найчастіше використовуються в нашій державі. [2]
1. Використання фіктивних фірм або „конвертаційних центрів”. Практично в усіх схемах

відмивання характерною є участь фіктивної фірми (або їхньої розгалуженої взаємопов’язаної
системи).

Про використання у шахрайських схемах підприємств з ознаками фіктивності може свідчити
наступне:

– реєстрація підприємства на підставних осіб, як правило, із малозабезпечених верств
населення (студенти, пенсіонери, тяжкохворі, особи без визначеного місця проживання);

– реєстрація за підробленими, втраченими або викраденими документами, документами
померлих осіб, за вигаданою юридичною адресою (у приватній квартирі, неіснуючому
будинку);

– внесення в установчі документи неправдивих даних про засновників та/або керівників
підприємства;

– ненадання підприємством у встановлений термін податкової та/або фінансової звітності
або порушення порядку звітності;

– нездійснення підприємством діяльності, зафіксованої в установчих документах,
відсутність належного штату працівників, виробничих і складських приміщень;
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– призначення на керівні посади підприємства підставних, некомпетентних у
підприємництві осіб з-поміж психічнохворих, матеріально залежних, соціально незахищених,
раніше судимих, які за певну винагороду формально мають статус службової особи
підприємства;

– укладання різноманітних фіктивних угод, часто нелогічних з господарської точки зору й
економічно необґрунтованих;

– відсутність руху коштів підприємства на його банківських рахунках або, навпаки, занадто
великий обсяг фінансових операцій підприємства, що лише нещодавно зареєстровано;

– переказ значних сум коштів через банківські рахунки за короткий строк існування
підприємства (що, як правило, не перевищує одного податкового періоду, що ускладнює
можливість контролю за його діяльністю);

– назви таких підприємств часто збігаються з назвами державних суб’єктів господарювання
або із відомими комерційними компаніями;

– постійна зміна засновників, власників, директорів компанії після офіційної реєстрації
підприємства;

– неможливість встановлення місцезнаходження службових осіб (директора, головного
бухгалтера);

– постійне надання до податкових органів відомостей про призупинення господарської
діяльності та відсутність об’єктів оподаткування.

2. Використання великої кількості готівки при здійсненні господарської діяльності може
свідчити про те, що суб’єкт господарювання використовується як „конвертаційний центр” [3],
на що може вказувати наступне:

– переважно короткий строк існування (від доби до місяця);
– добовий обіг коштів, як правило, збільшується наприкінці тижня, рахунок „обнуляється”

щовечора або вранці кожної наступної доби;
– зарахування в один операційний день на відкритий клієнтом у банку рахунок коштів від

декількох суб’єктів господарювання, які в цей само день різними способами переводяться в
готівку або переводяться на інший рахунок, внаслідок чого на кінець операційного дня на
цьому рахунку не залишається коштів або їхня сума істотно зменшується;

– зарахування в безготівковій формі й списання з рахунку фізичної особи коштів у готівковій
формі, із призначенням платежу, що не пов’язане з постійним характером діяльності цієї
фізичної особи;

– суми, на які здійснюються фінансові операції, не відповідають фінансовому стану клієнта;
– обставини здійснення фінансових операцій свідчать про відсутність об’єктивного зв’язку

між операціями й характером діяльності, хоча б одного з її учасників;
– збіг даних учасників операцій (наприклад, адреси місцезнаходження організацій);
– регулярне одержання значних обсягів готівкових коштів фізичними особами –

нерезидентами / резидентами зі своїх рахунків в одному підрозділі банку (філії);
– закриття рахунків учасників схеми або різке припинення операцій по цих рахунках, після

одержання з них готівки або проведення певного циклу таких операцій;
– застосування багатосторонніх розрахунків і платежів з великою кількістю учасників таких

операцій, територіально віддалених один від одного;
– списання з рахунку юридичної особи коштів у готівковій формі, що не пов’язане з

характером її діяльності.
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3. Легалізація злочинних доходів шляхом проведення фінансових операцій, пов’язаних з
використанням цінних паперів.

Ринок цінних паперів – потенційно привабливий механізм для відмивання доходів,
одержаних злочинним шляхом, тому що він характеризується розмаїтістю, простотою умов
торгівлі і можливістю здійснювати фінансові операції, незважаючи на географічне
розташування.

При цьому, найбільш „ризиковими” цінними паперами стосовно можливості відмивання
доходів є векселя, які використовуються майже у 50 % схем, пов’язаних із використанням
зазначених фінансових інструментів. Друге місце посідають акції, далі облігації підприємств,
інвестиційні сертифікати, облігації місцевих позик, ощадні (депозитні) сертифікати, майнові
сертифікати [4]

До ознак відмивання злочинних доходів за допомогою фондового ринку відносяться:
– купівля вітчизняними (як правило, фіктивними) підприємствами за договорами-

дорученнями пакетів акцій (часто неліквідних) українських суб’єктів підприємницької
діяльності у фірм-нерезидентів за цінами значно вищими від їхньої ринкової вартості;

– купівля резидентами через підприємства, зареєстровані в офшорних зонах, інших країнах
і територіях із спрощеною системою реєстрації або пільговим оподаткуванням, ліквідних
акцій українських підприємств;

– укладання угод з однією і тією само стороною щодо купівлі, а потім продажу одних і тих
самих цінних паперів;

– разовий продаж/купівля великого пакета цінних паперів, які перебувають у вільному
обігу на організованому ринку, за цінами, що істотно відрізняються від ринкових.

4. Залишаються „актуальними” схеми відмивання доходів, одержаних внаслідок розкрадання
бюджетних коштів, шляхом:

– укладання економічно не обґрунтованих договорів на постачання продукції, товарів;
– відчуження державного майна на користь приватної структури;
– привласнення державних коштів службовими особами підприємств.
У схемах розкрадання або привласнення використовуються такі способи:
– перерахування коштів за межі України, у тому числі нерезидентам – „фантомам”;
– перерахування коштів від реалізації майна на картковий рахунок, з подальшим

отриманням готівки за межами України;
– внесення завідомо неправдивих даних до бухгалтерських документів;
– продаж державних матеріальних цінностей підконтрольним підприємствам за цінами

нижче ринкових;
– перерахування коштів фіктивним підприємствам, з подальшим перерахуванням їх через

ряд рахунків юридичних підприємств і зняттям готівкою.
5. Останнім часом зберігається тенденція щодо збільшення обсягів незаконного

перерахування коштів за кордон, зокрема до країн, що відносяться до переліку офшорних зон,
із застосуванням таких фінансових інструментів, як „псевдоінвестиції” та перерахування коштів
без фактичної поставки товару на територію України.

При цьому, значну питому вагу (майже 50 %) займають угоди, пов’язані з перерахуванням
коштів на користь компаній або на рахунки, що належать до юрисдикції Республіки Кіпр.

Однією із основних причин такого стану речей є наявність Угоди між Урядом Союзу
Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного
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оподаткування доходів і майна. Згідно з положеннями цієї Угоди від оподаткування
звільняються будь-які доходи, що виникають на території України або Кіпру, в тому числі
дивіденди, проценти, роялті, доходи від відчуження майна тощо, які перераховуються з однієї
країни в іншу, за винятком деяких випадків оподаткування фізичних осіб і доходів постійних
представництв.

Угодою створено сприятливі можливості для резидентів України цілком легально без будь-
якого оподаткування виводити за кордон значні суми коштів. Положення Угоди також
використовуються багатьма нашими підприємствами для створення різних схем з мінімізації
податкових зобов’язань [5].

Враховуючи той факт, що Кіпрська Сторона не зацікавлена у наявності Українсько-Кіпрської
Конвенції про уникнення подвійного оподаткування і всіляко уникає узгодження її тексту,
6 вересня 2010 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект „Про
денонсацію Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом
Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна (щодо відміни
акта, яким було створено систему вивезення грошей із СРСР через Кіпр, пограбування народів
СРСР вищим керівництвом та чиновництвом КПРС та СРСР, і який і до цього часу негативно
впливає на податкову систему та економіку України в цілому)”.

Реалізація положень цього Закону, у разі його прийняття, збільшить надходження до
Державного бюджету України, оскільки за оцінками деяких фахівців, щорічно до Кіпру
виводяться мільярди доларів США.

Цікавим є також той факт, що, незважаючи на сумну статистку, згідно з українським
законодавством, Кіпр не є офшорною зоною. У переліку офшорних зон, що затверджується
Кабінетом Міністрів України, Кіпр перебував лише десять місяців (з 1 квітня 2005 р. по 1 лютого
2006 р.) [6]

6. Розвиток інформаційних технологій водночас з безперечними перевагами породжує
також і нові досить істотні ризики. Однією з таких технологій є електронні гроші – новий засіб
платежу, орієнтований переважно на використання у мережі Інтернет.

Спочатку ідея електронних грошей була висунута американським математиком Девідом
Чомом в 70-х роках XX століття. Тоді електронні гроші розглядалися насамперед як передплачені
карти, на які за допомогою різних технічних прийомів заносилася інформація про кількість
коштів, що переносяться [7].

Для кінцевого споживача електронна система грошей дужа схожа з банківськими картами,
проте це не зовсім так, оскільки в основі даної системи лежать різні механізми. Електронні
гроші використовують механізм так званого „сліпого підпису” і фізично містять зведення про
суму грошових коштів, а кредитні карти – це інструмент, що дозволяє віддалено
використовувати свій банківський рахунок.

Системи електронних грошей, що існують на даний час, можна розділити на дві групи:
– електронні гроші на базі карт;
– електронні гроші на базі мережі Інтернет.
Незважаючи на певні переваги, електронні гроші мають ряд вразливих місць, які можуть

бути використані для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Насамперед електронні гроші забезпечують прискорене переміщення грошових коштів у

значних обсягах. Якщо для переміщення свого злочинного доходу особа захоче
використовувати готівкові кошти, то для перевезення грошей, наприклад з Азії до Північної
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Америки, їй потрібно буде витратити значну кількість часу на авіапереліт, купівлю квитків і
тому подібні речі. Даний спосіб небезпечний, оскільки до будь-якої особи, що перевозить
велику суму готівки через кордон, можуть виникнути питання у митних органів. Використання
банківської системи також не завжди забезпечує необхідну швидкість переведень, оскільки в
деяких країнах валютне законодавство досить суворе і передбачає обов’язкове надання
документів в банк, що здійснює платіж.

Електронні гроші значною мірою позбавлені подібних недоліків. Перекази усередині
системи електронних грошей відбуваються практично миттєво, а в окремих системах навіть
відсутні обмеження щодо максимальної суми переказу.

Другим суттєвим недоліком систем електронних грошей є те, що вони не передбачають
особистого контакту з клієнтом. Використання готівки безпосередньо зумовлено особистим
контактом платника і одержувача, оскільки грошові кошти хтось фізично повинний
переносити.

Для здійснення безготівкових переказів клієнтові необхідно з’явиться в банк і заповнити
відповідні платіжні документи, що дозволяє провести його ідентифікацію. Клієнт банку може
використовувати віддалене управління рахунком, проте в багатьох банках присутня прив’язка
якого-небудь атрибуту користувача (IP-адреси, номеру телефону тощо) до рахунку, а також
ключі для управління рахунком мають фізичну природу (наприклад, флеш-накопичувач,
дискета і ін.), що знижує мобільність користувача.

Водночас при використанні електронних грошей клієнти можуть не залишати жодної
інформації ні про себе, ні про здійснювані операції.

Використання електронних грошей при здійсненні міжнародних транзакцій значно
ускладнює розслідування економічних злочинів, оскільки електронні гроші орієнтовані на
використання в мережі Інтернет. Таким чином, жертва злочину може перебувати в одній
юрисдикції, злочинець – в іншій, а система електронних грошей може бути зареєстрована в
третій.

Крім того, потрібно відзначити, що системи електронних грошей можуть перебувати в
країнах із недостатньо розвиненим законодавством у сфері протидії відмиванню злочинних
доходів. Отже, недостатній обсяг процедур, що проводяться в даній сфері, в одній країні може
зменшити ефективність заходів протидії незаконним фінансовим операціям в інших країнах.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що всі описані вище схеми проводяться з метою:
– приховування джерел походження доходів, отриманих незаконно;
– приховування осіб, які отримали (отримують) незаконні доходи, й тих, які ініціюють сам

процес відмивання;
– забезпечення зручного й оперативного доступу до коштів, отриманих незаконним

шляхом;
– створення умов для безпечного інвестування в легальний бізнес злочинних доходів.
Вочевидь відмивання коштів – це глобальна проблема і для її вирішення необхідно

застосовувати інтегровані системи з обов’язковим встановленням зв’язків щодо ефективного
співробітництва регулюючих, правоохоронних органів і приватних осіб як у межах країни, так
і на міжнародному рівні.
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ПЕРШОЧЕРГОВІ СЛІДЧІ ДІЇ ПРИ
РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
У науковій статті розглянуто такі першочергові слідчі дії, як виїмка, обшук, огляд та

їх роль при розслідуванні податкових злочинів.

In the scientific article such prime investigatory actions as dredging, a search, survey and
their role are considered at investigation of tax crimes.

Ключові слова: податкові злочини, слідчі дії, огляд, обшук, виїмка.

Виявлення сучасної злочинності в сфері оподаткування насамперед визначається
злочинами в економічному житті держави, переходом до ринкових відносин. Податок сьогодні
є основним джерелом поповнення державного бюджету. Одним з основних факторів, які
сприяють збільшенню податкових злочинів, є недосконалість і нестабільність податкового
законодавства, оскільки правова база з питань оподаткування включає в себе велику кількість
законів, указів, постанов, інструкцій, розпоряджень, що досить часто суперечать один одному.

Велике значення має також той фактор, що податкова система в Україні почала формуватися
з 1991 року, в той час як у багатьох зарубіжних державах вона існує сотні і більше років. У тих
країнах платники податків добре знають, на що розходуються сплачені ними податки,
ознайомлені з порядком сплати податків і заходами примусового примусу за ухилення від
сплати податків. Проведеним дослідженням було встановлено, що понад 60 % опитаних
громадян не вважають себе платниками податків [1, с. 42].

Злочини, вчинені в сфері оподаткування, порівняно з іншими видами злочинів
характеризуються досить високим інтелектуальним рівнем. Спеціально проведеним
дослідженням було встановлено, що з-поміж засуджених цього виду злочинів 58 % мали вищу
освіту [1, с. 51].

Для приховування злочинів у сфері оподаткування особами, які їх вчинили,
застосовуються досить різні сучасні способи, включаючи використання сучасних досягнень
науки і техніки.

Розслідування податкових злочинів характеризується підвищеною складністю і цілим рядом
особливостей.

Важливе значення надається першочерговим слідчим діям, оперативність проведення
яких після порушення кримінальних справ і може ефективно впливати на об’єктивне
встановлення обставин скоєних злочинів.

Хотілося б на прикладі проведення таких слідчих дій, як виїмка, обшук, огляд, документальна
ревізія, показати ефективність розкриття та розслідування податкових злочинів.

© Галян С. В., 2011
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Найбільш поширеною слідчою дією по цій категорії злочинів є виїмка, яка проводиться в
тих випадках, коли слідчий має достатні дані, що предмети і документи, які мають значення для
справи, перебувають у відповідної особи чи у відповідному місці.

Відповідно до ст. 178 КПК України [2, с. 417], виїмка проводиться з метою витребування
документів в організаціях, підприємствах, установах, що мають різну форму власності,
включаючи приватні, про місцезнаходження яких відомо слідчому. Своєчасне проведення
виїмки позбавляє осіб, які вчинили злочини, можливості приховати від слідства або знищити
документи, які можуть служити доказами у справі. Як правило, у кримінальних справах про
податкові злочини виїмка зазвичай проводиться в приміщеннях, де найбільш часто
перебувають робочі документи, з якими працюють або перебувають на збереженні
(бухгалтерії, кабінети керівних працівників, архіви тощо).

Для того щоб отримати документи обліку операцій по розрахункових рахунках, необхідно
робити виїмку у відповідних банках і кредитно-фінансових закладах.

Деякі документи, що мають значення для справи, можуть підлягати виїмці в вищестоящих
організаціях, аудиторських фірмах, які обслуговують їх, страховій компанії, а також на тих
підприємствах, з якими здійснювалися фінансово-господарські операції.

При виїмці, як правило, підлягають вилученню: реєстраційні документи, до яких належать
– установчий договір, протокол загальних зборів, статут, свідоцтво про реєстрацію; документи
бухгалтерського обліку та звітності, до них належать – реєстри, звіти та баланси, бухгалтерські
книги; накази, розпорядження, договори, службова переписка, книга обліку видачі
довіреностей; документи обліку операцій по розрахункових рахунках, до яких можна віднести
– платіжні доручення, доручення, карточки з зразками підписів осіб, наділених правом підпису
грошових документів, відбитки печаток, банківські витяги; первинні касові документи, до
яких відносяться – касові ордери, касова книга тощо; транспортні та прийомно-здаточні
документи, якими можуть бути товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури; документи
обліку товарів на складах тощо.

Цілеспрямовану і повну виїмку бухгалтерських документів у будь-якому випадку здійснити
досить складно, тому слідчий має змогу лише приблизно визначити склад та обсяг документів,
які підлягають вилученню.

Вилучатися документи повинні по можливості в оригіналі, оскільки їх копії пізніше можуть
судом як докази не бути прийняті до уваги. Копії документів потрібно вилучати, як виняток,
лише в тих випадках, коли не можна добути оригінали, але вони повинні бути відповідно
завірені.

Разом з тим за допомогою виїмки не завжди вдається вилучити всі необхідні для слідства
документи. Це насамперед пояснюється тим, що особи, причетні до вчинення злочину, знаючи,
наприклад, зміст акта документальної перевірки, приймають всі міри, щоб приховати такий
документ, який свідчить про вчинений злочин, іноді навіть його знищуючи.

У цьому випадку виявити і вилучити важливі докази можна лише при допомозі проведення
такої слідчої дії, як обшук.

Обшук відповідно до ст. 177 КПК України [2, с. 415-416] проводиться з метою виявлення і
вилучення знарядь злочину, предметів, цінностей, добутих злочинним шляхом, а також інших
предметів і документів, які можуть мати доказове значення для справи. При розслідуванні
податкових злочинів у більшості випадків обшук проводиться з метою виявлення і вилучення
документів, в яких містяться дані про фінансово-господарську діяльність.
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Необхідно зазначити, що особи, причетні до вчинення злочинів, як правило, застосовують
всі заходи, щоб приховати, знищити сліди злочинів, що безумовно значно зменшує
результативність і цінність цієї слідчої дії. У таких випадках, враховуючи навіть фактор
раптовості, не завжди можна отримати позитивний результат. Але разом з тим обшуки,
проведені в першу чергу після порушення кримінальних справ, досить часто дозволяють
отримувати важливі докази вчиненого злочину.

Місцями проведення обшуку можуть бути ті самі приміщення, де провадилася виїмка.
Але, як підказує практика вивчення кримінальних справ, більш ефективними є обшуки за
місцем проживання керівників підприємств, бухгалтерських працівників, а також обшуки в
автомобілях, гаражах, на дачах і допоміжних приміщеннях, які їм належать.

Важливим тактичним прийомом при проведенні обшуку є його проведення одночасно в
усіх перерахованих місцях. Дотримання цієї рекомендації може дати негайний позитивний
результат.

При цьому в обов’язковому порядку вилучаються чорнові записи і неофіційна облікова
документація, документи, в яких містяться необговорені сліди виправлень і підчисток. В
окремих випадках на основі неофіційних облікових документів можна встановити вчинення
тієї чи іншої фінансово-господарської операції. Ці документи дають можливість зіставити
дані неофіційного обліку з даними бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності.
Розходження цих показників може слугувати даними, які вказують на ухилення від сплати
податків.

Неофіційний облік – це не передбачений нормативними актами облік фінансово-
господарських операцій, як правило, ведеться за власною ініціативою матеріально
відповідальними особами для особистого самоконтролю. Найбільш часто документами
неофіційного обліку були використані записні книжки, настільні календарі, зошити, щоденники,
книжки чи окремі листи.

У документах неофіційного обліку можуть міститися відомості по угодах, які в подальшому
не були відображені у бухгалтерських документах про реалізацію товарів, при наданні послуг,
товарів, що поступили на склад, про розмір отриманої та зданої виручки.

Документи неофіційного обліку, що збереглися за відповідний період, дозволяють повністю
прослідкувати фінансово-господарську діяльність підприємства, навіть у тому випадку, коли
бухгалтерський облік не вівся взагалі або ж були втрачені бухгалтерські документи. За
допомогою документів неофіційного обліку можна встановити факти продажу неврахованих
товарів, завищення цін реалізації, фальсифікації офіційних облікових документів, визначити
кількість та асортимент товару.

Необхідно враховувати, що чорнові записи, щоденники, неофіційні бухгалтерські
документи не належать до категорії документів – джерел доказів, оскільки викладені в них
обставини і факти, що мають значення для справи, не засвідчені підприємствами, керівниками
чи громадянами. Але разом з тим сутність інформації, яка міститься в перерахованих носіях,
є визначальною, її необхідно застосувати для досягнення мети розкриття і розслідування
злочинів.

Вилучення подібних документів необхідно робити відразу після порушення кримінальної
справи. Якщо на початковому етапі їх не вдалося виявити, то для їх виявлення і вилучення
необхідно використати можливість повторного проведення обшуку. Нерідко документи
злочинці можуть зберігати при собі у вигляді записних книжок чи щоденників.
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Як правило, неофіційні документи не мають реквізитів, які обов’язково є на офіційних
документах, це такі як: дата, прізвище, підписи осіб, які їх виконали тощо. Тому в ході
розслідування особи, які вели неофіційні записи, у випадках їх вилучення, можуть робити
спробу пояснити, що вони являють собою не що інакше як нереалізовані проекти комерційних
угод, помилкові або приблизні розрахунки тощо.

Подібні пояснення можуть бути спростовані завдяки порівнянню неофіційних записів з
аналогічними записами інших працівників цього ж підприємства або ж з даними
бухгалтерського обліку.

Враховуючи науково-технічний прогрес, який все більше проникає в різні сфери діяльності,
потрібно брати до уваги, що сьогодні в більшості підприємств і організацій різна інформація
про фінансово-господарську діяльність, у тому числі і та, що має суттєве значення для справи,
може знаходитися в пам’яті персональних комп’ютерів або ж зберігатися на магнітних носіях.

Інформація, яка так зберігається, може мати різні відомості про фінансово-господарську
діяльність підприємства, укладені договори, ціни реалізації, дані бухгалтерського обліку,
фінансові результати тощо. Крім того, в пам’яті комп’ютерів можуть зберігатися тексти
договорів, ділових переписок, наказів, розпоряджень, які стосуються обставин, що
розслідуються.

Для виявлення, фіксації та вилучення інформації, яка зберігається в блоці пам’яті
комп’ютера необхідно звертатися за допомогою до спеціаліста-програміста, а коли буде
необхідно призначити і провести відповідне експертне дослідження.

Досить важливою і необхідною є така слідча дія, як слідчий огляд документа. Ця процедура
є обов’язковою при розслідуванні податкових злочинів і законодавчо закріплена ст. 191 КПК
України [2, с. 435–436].

Під час огляду різних документів, які доцільно проводити з участю спеціалістів, необхідно
встановити наступні дані: вид документа (касовий ордер, накладна, довіреність, договір); ким,
коли, за яких обставин він виданий чи виготовлений; який має зовнішній вигляд (якість паперу,
тексту, чорнила); зміст, який вказує на факти і обставини, важливі для розслідування; ознаки,
внесені в документ для його зміни.

Огляд необхідно починати з ретельного вивчення основного тексту документа, усіх наявних
у ньому надписів, позначок і резолюцій. Після цього необхідно звернути увагу на наявність і
зміст реквізитів і підписів, необхідних для цього виду документів, на відповідність форми і
змісту документів правильність їх оформлення. При огляді документів суворої звітності
потрібно звернути увагу на їх номери і дати. З метою виявлення можливих невідповідностей
необхідно зіставити відомості, які містяться в документах, що відносяться до різних обліків і
відображають одні й ті само фінансово-господарські операції. Доцільно перевіряти дотримання
математичної правильності розрахунків і їх відповідність вимогам, що до них ставляться.

У деяких випадках паралельно з оглядом документів може мати значення огляд приміщень,
частин місцевості, оскільки комерційні операції, не відображені платником податку в
документах бухгалтерського обліку, зазвичай пов’язані з придбанням матеріалів, товарів тощо,
їх зберіганням, транспортуванням та реалізацією. У цих випадках доцільно проводити огляд
кабінетів керівників підприємств, бухгалтерії, приміщень, де ведеться торгівля, зберігаються
товари, допоміжних і виробничих приміщень. У цих приміщеннях можна виявити невраховану
сировину, матеріали, готову продукцію, товари, їх сліди тощо. При огляді можна встановити
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розмір складських, торгових приміщень чи готової продукції і товарів, а також інші обставини,
що мають значення для справи.

При проведенні таких слідчих дій, як огляд, виїмка, обшук обов’язково повинні брати
участь як незацікавлені в тій чи іншій події посторонні особи – поняті. У протоколі слідчої дії
потрібно зазначати їх прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання. Усі дії від початку до
закінчення повинні відбуватися за їх участю. Якщо з їх сторони виникають доповнення чи
зауваження, то вони повинні бути занесені до протоколу. Після завершення складання такого
протоколу, вони підтверджують його достовірність і скріплюють підписами.

Бажано було б щоб у проведенні огляду, виїмки, обшуку брали участь спеціалісти, але
обов’язкова їх участь у цих слідчих діях законодавством не передбачена.

Доцільним завжди є при проведенні перерахованих слідчих дій застосування таких науково-
технічних засобів як фото- та відеозйомка. Оскільки при їх допомозі завжди є можливість
повно і об’єктивно висвітлити конкретну подію.

У процесі розслідування податкових злочинів особі, яка проводить розслідування,
необхідно перевірити велику кількість фінансово-економічних операцій і інших економічних
показників, які містяться в бухгалтерських документах. При встановленні обставин вчинення
податкових злочинів, як правило, виникає необхідність проводити складні розрахунки, які
можуть дозволити зробити висновок про приховування об’єктів оподаткування, що безперечно
вимагає глибоких економічних знань.

Важливе значення на початковому етапі розслідування має документальна ревізія. І огляд,
і документальна ревізія, на відміну від інших слідчих дій, може проводитися як до порушення
кримінальної справи, так і після її порушення.

Під документальною ревізією розуміється спосіб наступного контролю за проведеною
фінансово-господарською діяльністю підприємств, у процесі якого встановлюється законність,
достовірність та економічна доцільність господарських операцій, що відбулися, правильність
ведення бухгалтерського обліку відповідно до діючого положення та нормативно-правових
актів.

Основними питаннями, які можна висвітлити в ході проведення документальної ревізії, є
такі.

За результатами документальної ревізії складаються акти, в яких викладаються факти,
виявлені при проведенні ревізії, виявлені недоліки в роботі підприємства, а також
перераховуються посадові особи, з вини яких були допущені порушення і недоліки.

Протягом тривалого часу ревізія була основним способом виявлення розкрадань та інших
зловживань на підприємствах.

Разом з тим на сьогодні існує думка про те, що документальна ревізія як форма
застосування економічних знань при розслідуванні податкових злочинів себе вичерпала. По-
перше – ліквідовані контролюючі органи, на яких були покладені обов’язки проведення
документальних ревізій, а їх функції по здійсненню контролю за діяльністю господарських
об’єктів виконують податкові, митні та інші органи.

По-друге, податковими органами за результатами документальних перевірок складаються
не акти ревізії, а акти перевірок дотримання податного законодавства, при зіставленні яких
виявляється значна схожість [1, с. 142–143].
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Таким чином, своєчасне, тактично продумане проведення першочергових слідчих дій
при розслідуванні податкових злочинів як органом дізнання, так і слідчими є запорукою
отримання необхідної доказової інформації для викриття осіб, що їх вчинили.
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У статті, на підставі аналізу практики виявлення злочинів, запропоновано особливості
оперативного документування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом товарів. Наведено
обставини, які підлягають встановленню та фіксації, виділені оперативно-тактичні
ситуації.

In the article the perculiarities of operational documenting in crimes concerning illegal
circulation of goods are proposed. The author considers conditions which have to be revealed
and fixed and defines tactical situations.

Ключові слова: документування злочинів; обставини, які підлягають встановленню та
фіксації; оперативно-тактичні ситуації; чинники, які впливають на ефективність
документування злочинів.

Встановлення, виявлення правоохоронними органами фактів незаконного обігу товарів є
лише початковим етапом їх діяльності. Спрямуванням дій оперативних підрозділів у ході
виявлення злочинних діянь є також отримання сукупності даних та інформації, яка свідчить
про зміст злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом товарів та осіб, які її вчиняють.
Зазначена вище інформація про обставини вчинення злочинів, пов’язаних з підробкою,
фальсифікацією товарів (продукції) буде підставою для прийняття обґрунтованого рішення
про порушення кримінальної справи, а також може бути використана для планування
оперативно-розшукової діяльності, а у ході досудового слідства – як докази чи інша орієнтуюча
інформація. Певною мірою можна говорити про вищий рівень використання оперативно-
розшукових засобів – про оперативно-розшукове забезпечення (супроводження) як виявлення
злочинів, так і оперативно-розшукового забезпечення досудового слідства. Науковці
розглядають оперативно-розшукове забезпечення досудового слідства (оперативно-розшукове
супроводження) як особливий вид організаційно-правової взаємодії оперативних підрозділів
із слідчими підрозділами, прокурором, судом. Оперативно-розшукове забезпечення
досудового слідства може розпочинатися до порушення кримінальної справи і продовжуватися
до розгляду кримінальної справи в суді та винесення вироку [1].

© Курілов Г. М., 2011
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Встановлення оперативними підрозділами правоохоронних органів (органів внутрішніх
справ, податкової міліції, Служби безпеки України) ознак злочинів стосовно фактів незаконного
обігу товарів, їх фальсифікації чи підробки є лише початковим етапом діяльності оперативних
підрозділів. Судову перспективу такі матеріали можуть мати лише у разі відповідної фіксації
джерел інформації – документування змісту злочинної діяльності осіб, які здійснюють
фальсифікацію, підробку товарів та інші дії, пов’язані з незаконним обігом товарів.

Документування злочинної діяльності, як наукова категорія, внутрішньо включає в себе
різні за спрямуванням дії правоохоронних, контролюючих органів щодо збору даних про
обставини вчинення злочинів та осіб, які причетні до їх вчинення. У більшості випадків у
наукових дослідженнях документування злочинної діяльності розглядається як спеціальний
(специфічний) напрям діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів, у тому
числі з використанням спеціальних технічних засобів, конфіденційного співробітництва, який
спрямований на отримання інформації (даних) про зміст злочинної діяльності та джерела
інформації (даних) про обставини вчинення злочинів.

Венедіктов А. А., розглядаючи питання протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
головним засобом документування злочинної діяльності розглядає контрольовану поставку
наркотичних засобів, яка, на його думку, дозволяє встановити спільників злочинної діяльності,
визначити структуру і склад злочинної групи, і з’ясувати кожне придбання наркосировини та
готових наркотиків, місця їх зберігання, визначити місця виготовлення наркотичних засобів;
встановити систему і канали збуту наркотичних засобів; визначити засоби конспірації і
маскування, які застосовують наркозлочинці [2].

Необхідно відзначити, що запропоновані Венедіктовим А. А. напрями документування
злочинної діяльності щодо незаконного обігу наркотичних засобів, певною мірою, схожі з
напрямами документування злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом товарів, їх
фальсифікацією, підробкою, зокрема, стосовно:

1) встановлення каналів постачання сировини, яка використовується для виготовлення
сфальсифікованої, підробленої продукції;

2) встановлення місць виготовлення контрафактних (підроблених) товарів;
3) встановлення системи та каналів збуту фальсифікованих, підроблених товарів;
4) встановлення особливостей змісту приховування злочинної діяльності (використання

підроблених документів, підробленого пакування продукції, схожого з оригінальним тощо).
Кочетов В. І. деталізує зміст діяльності оперативних підрозділів податкової міліції та

визначає, що у ході документування злочинної діяльності отримуються предмети, документи
та відомості, які мають важливе інформаційне значення і допомагають визначити слідчі версії,
виявити свідків і потерпілих, осіб, причетних до вчинення злочину, встановити місця зберігання
предметів і документів, які є важливими для досудового слідства та суду [3].

На думку Лук’янчикова Б. Є., документуванням є процес отримання інформації про
обставини злочину і осіб, які його вчинили за допомогою системи передбачених законом дій
щодо закріплення у визначених формах фактичних даних, які мають значення для вирішення
справи, а також умов, засобів та способів їх виявлення і закріплення [4].

Іншими авторами документування злочинної діяльності розглядається більш широко, до
змісту якого, крім заходів оперативно-розшукового характеру, включаються також слідчі дії,
інші організаційні заходи. Так, Лисенко В. під документуванням змісту злочинної діяльності
розуміє цілеспрямовану діяльність відповідних органів з провадження оперативно-розшукових
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заходів та слідчих дій, у тому числі із застосуванням технічних засобів для виявлення й фіксації
протиправної поведінки (діяльності) окремих осіб чи злочинних груп з метою використання
отриманих даних як докази у ході розслідування, після перевірки їх відповідно до вимог
кримінально-процесуального законодавства [5].

Існують погляди науковців стосовно того, що оперативна розробка є найбільш досконалою
формою, яка створює належні умови для документування змісту злочинної діяльності та
наступну реалізацію отриманих матеріалів для потреб кримінального судочинства [6].

Великий тлумачний словник сучасної української мови розглядає документування як
обґрунтування документами [7]. Так само документування тлумачиться за словником
російської мови Ожегова С. І. [8]

В управлінській діяльності, в організації ведення бухгалтерського обліку під
документуванням розуміється запис за усталеними формами необхідної інформації, тобто
створення документів, що використовуються в управлінській діяльності. Основою для
створення таких документів є необхідність підтвердити наявність і зміст управлінських дій,
передача інформації, її забезпечення й подальше використання. Відповідно до наказу
Головного управління державної служби України „Про затвердження Інструкції з діловодства
Головдержслужби” від 29.11.2000 р. № 65 документуванням управлінської діяльності є фіксація
за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто
створення документів.

Визначення стосовно документування за своїм змістом можуть характеризувати зміст
документування злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом товарів, оскільки це
складна та багатогранна категорія. Зрозуміло, що документування злочинної діяльності
характеризується специфічними ознаками, притаманними лише даному виду діяльності. У
ході документування злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом товарів, підлягають
встановленню та фіксації:

1) джерела, носії інформації про факти фальсифікації, підроблення товарів;
2) інформація про окремі епізоди злочинної діяльності;
3) інформація щодо місць виготовлення підробленої, фальсифікованої продукції;
4) даних щодо обладнання, яке використовується для виготовлення контрафактних товарів;
5) інформація щодо каналів надходження сировини, пакувальних матеріалів;
6) даних щодо місць зберігання виготовленої сфальсифікованої продукції;
7) особливості транспортування підроблених товарів та змісту супроводжувальних

документів;
8) дані щодо каналів реалізації контрафактних товарів та особливості приховування факту

реалізації підроблених, фальсифікованих товарів;
9) особливості механізму розрахунків за реалізовані в торговій мережі контрафактні товари;
10) дані щодо місць зберігання грошових коштів, отриманих за результатами реалізації в

торгових мережах фальсифікованих товарів, а також цінностей, які у подальшому у ході
досудового слідства можуть бути вилучені, накладено арешт тощо;

11) особливості приховування змісту злочинної діяльності та наявності корупційних зв’язків
зі співробітниками органів влади, правоохоронних, контролюючих органів;

12) злочинні зв’язки із учасниками організованих злочинних груп, які беруть участь у
забезпеченні діяльності осіб щодо фальсифікації, підробки товарів і реалізації їх у торговій
мережі;
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13) факти участі суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності у забезпеченні
діяльності, пов’язаної з підробкою товарів, їх реалізацією та прикриттям змісту злочинної
діяльності;

14) факти участі у злочинній діяльності організованих злочинних угруповань осіб, які
надають відповідні підроблені документи про сертифікацію продукції, про відповідність її
існуючим санітарним нормам, встановленим технічним умовам виготовлення тощо.

Вивчення практики протидії незаконному обігу товарів свідчить про наявність ряду проблем
як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру у забезпеченні документування змісту
злочинної діяльності. Серед таких чинників:

1) прихований характер злочинної діяльності;
2) використання корупційних зв’язків співробітників правоохоронних, контролюючих

органів для прикриття змісту злочинної діяльності;
3) складність у отриманні попередньої інформації про діяльність осіб з підробки,

фальсифікації товарів (продукції);
4) застосування у злочинній діяльності сучасного технологічного обладнання, з

використанням якого виготовляються товари, які складно відрізнити від справжньої продукції;
5) використання для пакування продукції упаковки, яка ідентична оригінальній та

виготовленій на сучасному технологічному обладнанні;
6) знаходження місць виготовлення контрафактної продукції поза сферою оперативного

контролю правоохоронних органів (сільська місцевість; приватні помешкання; закриті
території санаторіїв, приватних клубів тощо);

7) виконання комплексу заходів щодо надання діяльності з виготовлення товарів легального
характеру (державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності; отримання дозволів на
здійснення окремих видів господарської діяльності; сертифікація окремих видів продукції,
сплата податків, надання податкової звітності до органів державної податкової служби тощо);

8) складність встановлення фактів незаконного обігу товарів, невідповідності їх існуючим
нормам з технології виготовлення без проведення спеціальних експертних досліджень;

9) використання у злочинному механізмі можливостей фіктивних суб’єктів господарювання
для постачання сировини, реалізації контрафактної продукції, легалізації коштів злочинного
походження;

10) низький рівень наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів з виявлення
та документування фактів злочинної діяльності;

11) наявність значної кількості легальних суб’єктів господарювання, які в торговій мережі
здійснюють реалізацію споживачам контрафактних товарів, продукції;

12) відсутність узагальнень проблем діяльності правоохоронних, контролюючих органів
щодо документування змісту злочинної діяльності;

13) низький рівень взаємодії окремих правоохоронних, контролюючих органів щодо
встановлених фактів незаконного обігу товарів;

14) відсутність належного досвіду співробітників оперативних підрозділів, які беруть участь
у забезпеченні оперативного документування фактів підробки, фальсифікації товарів.

Повністю погоджуємося з думкою Петросяна В. Г. стосовно визначення документування
злочинної діяльності як проведення комплексу взаємопов’язаних гласних і негласних заходів
оперативно-розшукового характеру й слідчих дій, відповідно до вимог чинного законодавства,
з пошуку, дослідження, фіксацій й перевірки фактичних даних про обставини вчинення,



306                                                                                                             Право

приховування злочинної діяльності, зміст діяльності осіб, причетних до вчинення злочинів і
можливості використання отриманої інформації як доказів у кримінальному судочинстві
відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства [9].

Проведення оперативно-розшукових заходів та їх відповідна організація можлива лише за
умови наявності відповідних підстав. Підставами проведення оперативно-розшукових заходів
щодо фактів незаконного обігу товарів є:

1) дані матеріалів оперативно-розшукових заходів стосовно інших фактів злочинної
діяльності (ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво тощо);

2) дані отримані у ході розслідування злочинів про факти незаконного обігу підробленої та
фальсифікованої продукції;

3) матеріали проведених інвентаризацій, документальних ревізій, документальних
перевірок щодо дотримання вимог податкового, бюджетного законодавства тощо;

4) матеріали органів внутрішніх справ, підрозділів державної автомобільної інспекції, митних
органів стосовно встановлених фактів незаконного перевезення сировини, готової продукції
(товарів), перевезення зазначених предметів без супровідних документів, перевезення
відповідного обладнання, яке використовується у технологічному процесі виготовлення
продукції (обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, лікарських
препаратів, продуктів харчування тощо;

5) матеріали контролюючих органів (санітарно-епідеміологічні органи, інспекції з контролю
за якістю лікарських препаратів тощо) стосовно встановлених фактів реалізації товарів
(продукції), які за показниками не відповідають встановленим вимогам;

6) інформація запитів правоохоронних, контролюючих органів інших держав щодо суб’єктів
підприємництва – резидентів України, які постачали за межі митної території товари,
продукцію;

7) оперативна інформація, отримана за результатами обміну даними між окремими
оперативними підрозділами (органів внутрішніх справ, податкової міліції, Служби безпеки
України);

8) дані засобів масової інформації про поширення підробленої, сфальсифікованої продукції
на окремих територіях чи за окремими групами товарів;

9) інформація, отримана від юридичних та фізичних осіб стосовно фактів незаконного
обігу товарів;

10) інформація, отримана від фізичних осіб, здоров’ю яких була спричинена шкода за
результатами вживання неякісної сфальсифікованої, підробленої продукції;

11) матеріали перевірок суб’єктів підприємництва щодо повноти сплати податків та
дотримання вимог податкового законодавства;

12) матеріали правоохоронних органів щодо виявлення діяльності суб’єктів
господарювання з ознаками фіктивності;

13) звернення до правоохоронних органів фізичних, юридичних осіб виробників товарів,
продукції щодо встановлення фактів підробки, фальсифікації товарів та їх реалізації в торговій
мережі;

14) інформація відомчих (приватних) органів контролю за якістю товарів щодо конкретних
фактів виробництва неякісної продукції, підробленої, сфальсифікованої продукції, товарів,
місць виготовлення та зберігання контрафактних товарів.
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Найбільш змістовно поєднання змісту злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом
товарів, особливостей створення та діяльності таких суб’єктів господарювання, а також джерел
й особливостей отримання первинної інформації про факти злочинної діяльності проявилося
у ході формування та аналізу оперативно-тактичних ситуацій. На різних етапах проведення
оперативно-розшукових заходів щодо документування змісту злочинної діяльності виникають
різні за змістом оперативно-тактичні ситуації, які характеризуються різною за змістом
первинною (доказовою) інформацією, даними щодо джерел інформації та достовірності такої
інформації. На зміст оперативно-тактичних ситуацій щодо незаконного обігу товарів
здійснюють вплив також інші фактори: місце; час; середовище, обстановка; зв’язок злочинної
діяльності з іншими процесами об’єктивної діяльності; поведінка осіб, які беруть участь у
злочинній діяльності та потрапили до сфери оперативно-розшукової діяльності тощо.

Враховуючи перераховані вище фактори та відповідно джерела й зміст первинної
інформації на певний період, оперативний співробітник (слідчий) володіє тією чи іншою
сукупністю інформації про обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до фальсифікації,
підробки товарів (продукції). Ґрунтуючись на ситуаційному підході до ходу документування
злочинної діяльності, враховуючи джерела та зміст первинної інформації, оперативно-
тактичну ситуацію необхідно розглядати як категорію, яка об’єктивно характеризує обставини
щодо наявності джерел та змісту первинної інформації про зміст злочинної діяльності на
певний період (час) та, відповідним чином, зумовлює організацію та проведення подальших
оперативно-розшукових заходів з метою встановлення джерел інформації, отримання
інформації і доказів про обставини вчинення злочинів, встановлення осіб, причетних до
злочинної діяльності та вирішення завдань, які стоять перед процесом документування змісту
незаконного обігу товарів.

Необхідно погодитися з думкою Лисенка В. В про те, що ситуація може бути подана як
сукупність інформації про обставини вчинення злочину, яка встановлена, вивчена й оцінена
відповідними особами (співробітником оперативного підрозділу, слідчим). Зміст ситуації
залежить насамперед від того, які з обставин, що характеризують злочинне діяння, встановлені;
з яких джерел отримані і, від того, що ще потрібно встановити у ході проведення оперативно-
розшукових заходів або досудового слідства [10].

Вивчення практики виявлення та документування змісту злочинної діяльності щодо
незаконного обігу товарів, а також, враховуючи власний досвід роботи в оперативних
підрозділах органів внутрішніх справ та податкової міліції, дозволяють виділити такі оперативно-
тактичні ситуації, виникнення яких пов’язане з особливостями способів вчинення злочинів,
особливостями діяльності суб’єктів господарювання, джерел первинної інформації про зміст
злочинної діяльності тощо:

1) оперативно-тактична ситуація, сформована за результатами перевірки первинної
оперативної інформації про здійснення державної реєстрації суб’єкта господарювання з
ознаками фіктивності та використання його можливостей у ході виготовлення й реалізації
підроблених, сфальсифікованих товарів;

2) оперативно-тактична ситуація, сформована за результатами первинної оперативної
інформації про діяльність легальних суб’єктів господарювання чи окремих фізичних осіб з
виготовлення фальсифікованої, підробленої продукції, товарів;

3) оперативно-тактична ситуація, сформована за результатами аналізу первинної
інформації, отриманої за результатами контрольно-перевірочних заходів контролюючих
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органів (органів державної податкової служби, територіальних органів державної фінансової
інспекції, органів захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного контролю, водоканалу,
енергопостачання, теплопостачання тощо) про факти існування незаконних виробників товарів,
продукції, порушення встановлених вимог щодо забезпечення технології виробництва
продукції, забезпечення безпеки виробництва тощо;

4) оперативно-тактична ситуація, сформована за результатами аналізу інформації,
отриманої від підрозділів контролю та безпеки виробників товарів (продукції) щодо
встановлених фактів підробки, фальсифікації оригінальних товарів та існування незаконних
виробництв;

5) оперативно-тактична ситуація, сформована за результатами вивчення та аналізу
інформації, отриманої від фізичних чи юридичних осіб про виготовлення та реалізацію
контрафактних товарів;

6) оперативно-тактична ситуація, сформована за результатами інформації про факти
спричинення шкоди здоров’ю, летальні випадки осіб за результатами споживання неякісної,
підробленої, сфальсифікованої продукції (товарів), лікарських препаратів тощо;

7) оперативно-тактична ситуація, сформована на підставі вивчення та аналізу інформації,
яка була отримана за результатами розслідування злочинів, як пов’язаних з незаконним обігом
товарів, так і інших;

8) оперативно-тактична ситуація, сформована за результатами перевірки первинної
оперативної інформації про здійснення державної реєстрації суб’єкта господарювання з
ознаками фіктивності та використання його можливостей у ході виготовлення й реалізації
підроблених, сфальсифікованих товарів.

Діяльність щодо документування фактів незаконного обігу товарів потребує комплексного
підходу та відповідної організації й планування проведення оперативно-розшукових заходів.
Спрямування оперативно-розшукових заходів залежить від змісту первинної оперативної
інформації, способів злочинної діяльності, особливостей технологічного процесу виготовлення
підроблених товарів, каналів збуту, використання можливостей фіктивних суб’єктів
господарювання. Документування злочинної діяльності створює умови для використання
інформації у ході досудового слідства як доказів, при дотриманні відповідної процедури їх
отримання.
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УКРАЇНИ
У статті розглянуто актуальні питання щодо правового регулювання захисту

інтелектуальної власності в умовах адаптації законодавства України до міжнародного
права.

Pressing questions are examined in the article, in relation to the legal adjusting of defence of
intellectual property in the conditions of adaptation of legislation of Ukraine to the international
law.
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кримінальна відповідальність, євроінтеграція.

Останнім часом у світі інтелектуальна власність стала розповсюдженим об’єктом ринкових
відносин. У XXI столітті значимість нормативно-правового захисту інтелектуальної праці
людини не можна переоцінити, адже саме результати інтелектуальної діяльності часто
виступають визначальним фактором розвитку та процвітання окремої бізнес-структури, певної
організації, суспільства та держави в цілому.

Необхідність у створенні в Україні ефективної системи захисту права інтелектуальної
власності зумовлена вимогами ХХІ століття. Незалежна держава не може існувати без
повноцінного економічного фундаменту, а підґрунтям для цього повинний бути належний
рівень державної політики, спрямований, зокрема, і на захист права інтелектуальної власності.
Проголошений Україною курс на інтеграцію до Європейського Союзу і вступ до Світової
організації торгівлі потребує забезпечення захисту прав на об’єкти авторських і суміжних
прав та об’єкти промислової власності на рівні, який існує в економічно розвинених країнах.

Від розв’язання проблеми створення ефективної системи нормативно-правового захисту
прав інтелектуальної власності в Україні залежить міцність фундаменту для інноваційної моделі
розвитку, її модернізації, підвищення конкурентоспроможності у світовій соціально-
економічній системі.

Входження України до європейської та міжнародної спільноти вимагає суттєвих реформ у
всіх сферах суспільного життя. Наша держава прагне бути демократичною, соціальною,
правовою, як закріплено в Конституції України, а саме: „найвищою соціальною цінністю є
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людина, її життя і здоров’я, честь, гідність та безпека”. Одним із пріоритетів у соціально-
економічному розвитку суспільства на сьогодні стає інтелектуальна, творча діяльність її
громадян.

Ефективність нормативно-правового захисту права інтелектуальної власності залежить
від багатьох факторів, найголовнішим з яких є наявність досконалого законодавства та дієвих
механізмів його застосування, в тому числі при захисті прав. Питанням удосконалення
правового поля в сфері захисту інтелектуальної власності приділялася особлива увага за останні
декілька років, особливо в контексті європейської інтеграції та вступу України до СОТ. Державні
органи, до компетенції яких входить захист права інтелектуальної власності, поступово
здійснюють удосконалення законодавства. Разом з тим практика застосування виявляє деякі
проблемні питання. І це стосується як законодавчих суперечностей та колізій, так і
неоднозначного, а іноді і ненаукового трактування тих чи інших норм.

 Проблеми, що стосуються захисту інтелектуальної власності як в Україні, так і в світі
займають не останнє місце і стали вже не просто юридичними або комерційними питаннями,
а питаннями міжнародного та транснаціонального правового характеру.

Складність розв’язання зазначених проблем полягає в надзвичайно високому ступені
динамічності й різнобічності відносин, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності.
Самий зміст поняття „інтелектуальна власність”, його структура постійно розширюються та
якісно оновлюються. Відносини, що виникають у зв’язку з цим, тісно пов’язані з
найновітнішими технологіями не лише в сенсі об’єкта цих відносин, але й їх регулювання,
застосування нетрадиційних підходів до забезпечення прав власності [3].

Дослідження питання нормативно-правового аспекту захисту інтелектуальної власності в
умовах євроінтеграції України є важливою та актуальною з наступних причин: по-перше,
прагнення України не тільки бути асоційованим членом, а й отримати статус повноправного
члена в ЄС, який вимагає проведення послідовного ряду реформ у національному
законодавстві, зокрема і в галузі, що стосується захисту авторського права та інтелектуальної
власності; по-друге, порушення права інтелектуальної власності можуть наносити велику
матеріальну та моральну шкоду як окремим фізичним особам (авторам, виконавцям),
компаніям, так і національній економіці та іміджу України; по-третє, надійний захист
інтелектуальної власності в Україні дозволяє реалізовувати суб’єктам інтелектуальної власності
свої права у повному обсязі, що дозволить збільшити надходження інвестицій у державу та
зміцнить її авторитет на міжнародній арені.

Проблемі захисту інтелектуальної власності присвячено зараз багато досліджень
вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як: П. П. Андрушко, А. А. Бовін, Р. О. Денисов,
О. М. Коцюба, Г. В. Корчевний, О. М. Мельник, А. П. Сергєєв, Р. О. Стефанчук, О. М. Хотяшева,
Р. Б. Шишка, А. М. Юрченко, О. С. Йоффе та ін. Проте, на жаль, ці напрацювання не в повному
обсязі охоплюють усі питань правового захисту інтелектуальної власності в умовах
євроінтеграції, що дає і далі можливість продовжувати наукові дослідження в цьому напрямі
і вносити пропозиції до чинного законодавства.

Метою цієї статті є дослідження основних положень щодо нормативно-правового
забезпечення, пов’язаного із захистом права інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції
України.

Відомо, що європейська та міжнародна система права приділяє багато уваги скоєнню
правопорушень і злочинів у цій сфері. Україна на шляху до Євросоюзу інтегрує в собі



312                                                                                                             Право

досягнення європейського права з погляду захисту інтелектуальної власності. Результати даної
інтеграції стали об’єктом обговорення експертних комісій, міжнародних організацій, компаній
тощо.

У науці адміністративного права України також існують фундаментальні дослідження з
проблем визначення об’єкта адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної
власності. Наприклад, Г. В. Корчевний, виділяючи загальний об’єкт адміністративного
правопорушення авторського права і суміжних прав, зазначає, що ним є встановлена законом
система використання цих прав, тобто самі суспільні відносини [4, с. 15].

Оскільки нема єдиної чітко визначеної думки стосовно поняття права інтелектуальної
власності як об’єкта адміністративно-правового захисту, тому наша мета з’ясувати сутність
права інтелектуальної власності як елемента в системі правового захисту.

Так, П. П. Андрушко прийшов до висновку, що родовим об’єктом злочинів у сфері
інтелектуальної власності є право інтелектуальної власності, а основними безпосередніми
об’єктами – право інтелектуальної власності на окремі його об’єкти [5, с. 11].

Законодавство України передбачає вирішення в адміністративному порядку широкого
кола питань щодо захисту права інтелектуальної власності. Застосування адміністративної
відповідальності найчастіше зумовлено рядом причин. По-перше, склад адміністративних
правопорушень у сфері інтелектуальної власності є формальним, а склад злочинів –
матеріальним. По-друге, адміністративна відповідальність настає в разі, якщо діяння за своїм
характером є малозначимим, і не вимагає застосування кримінальної відповідальності. По-
третє, до суду, для притягнення до цивільної відповідальності, потерпілі звертаються дуже
рідко, якщо сума збитків не значна. Тому притягнення до адміністративної відповідальності є
одним із найефективніших засобів захисту права інтелектуальної власності.

Для притягнення до кримінальної відповідальності необхідна наявність наслідків
відповідного діяння у вигляді матеріальної шкоди у великому або особливо великому розмірі
чи істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності.

Законодавство України встановлює кримінальну відповідальність за наступні діяння:
незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізацію та переміщення дисків для
лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва; також
відповідальність передбачена за незаконне використання винаходу, корисної моделі,
промислового зразка, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, а також привласнення
авторства на них; за незаконне використання торговельної марки, фірмового найменування,
географічного зазначення або інше умисне порушення права на ці об’єкти та ін.

У зв’язку з тим, що інтелектуальна власність у сучасних умовах набуває все більшої ваги,
стає всім зрозуміло, що застосування кримінального покарання є виправданим, оскільки
воно стримує порушення прав інтелектуальної власності в Україні.

Одним із важливих питань є забезпечення ефективного судового захисту прав
інтелектуальної власності. Першим важливим кроком на цьому шляху є створення в 2001 році
спеціальної колегії судів вищого господарського суду України, яка розглядає справи, пов’язані
із захистом прав інтелектуальної власності, та подібних колегій у складі господарських судів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та апеляційних господарських
судів. У квітні 2001 року Президент України підписав Указ „Про заходи щодо охорони
інтелектуальної власності в Україні” [8, с. 67], у червні 2002 року розпорядженням Кабінету
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Міністрів України затверджено Концепцію розвитку національної системи правової охорони
інтелектуальної власності.

Здійснюючи зазначений науково-правовий пошук, безумовно, треба спиратися на
міжнародний досвід. Але при цьому не потрібно забувати і про те, що кожний крок у
правовому полі захисту інтелектуальної власності нашої держави повинний призводити до
наукового та культурного збагачення нації, зміцнення державності.

Важливо враховувати, що в основному вже сформувалася глобальна світова система
регулювання захисту інтелектуальної власності. Україна повинна адаптуватися до неї, якщо
планує розвиватися як складова світового господарства, а не як економіка, відмежована від
світових тенденцій соціально-економічного й технологічного розвитку. За останні роки Україна
значно активізувала процес входження в світові структури, що регулюють інтелектуальну
власність, і вже є учасницею 15-и з 26-и універсальних міжнародних конвенцій і договорів у
цій сфері.

Велике значення для ефективного захисту інтелектуальної власності має процес входження
України в регіональні європейські структури регулювання цієї сфери, і насамперед у структури
Європейського Союзу. На цьому напрямі також є нерозв’язані проблеми – невизначеність
позиції України щодо Євразійської патентної конвенції та налагодження відносин із
Євразійською патентною організацією, відсутність перспективних програм взаємодії з
Європейським патентним відомством і Відомством із гармонізації на внутрішньому ринку
(товарні знаки ЄС).

За роки незалежності України було ратифіковано і введено в дію ряд міжнародних
законодавчих актів, присвячених праву інтелектуальної власності та її захисту. Необхідно
зазначити, що ряд міжнародних договорів, до яких приєдналася Україна: Бернська конвенція
(Паризький акт 1971 р.); Римська конвенція 1961 р.; Женевська конвенція 1974 р.; Паризька
конвенція 1979 р., Стокгольмський акт 1967 р.; Договір про патентну кооперацію 1970 р.;
Договір про патентне право 2000 р.; Мадридська угода 1981 р.; Мадридський протокол 1989 р.;
Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р.; Будапештський договір 1977 р., Догори
ВОІВ про авторське право 1996 р.

На сьогодні в Україні сформована законодавча база щодо правового захисту права
інтелектуальної власності. Основоположним юридичним інститутом у сфері захисту права
інтелектуальної власності виступає Конституція України. Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції
передбачено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї
інтелектуальної та творчої діяльності. Згідно з ч. 1 ст. 54 Конституції, громадянам гарантується
свобода літературної, художньої, наукової творчості, захист інтелектуальної власності, їх
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами
інтелектуальної діяльності [1].

Основним спеціальним нормативно-правовим актом у цій сфері є Закон України „Про
авторське право і суміжні права”, зокрема його розділ V називається „Захист авторського
права і суміжних прав”, в якому передбачено широкий перелік засобів забезпечення позову
в справах про порушення авторського і суміжних прав [2].

Також питання захисту права інтелектуальної власності врегульовані положеннями
Цивільного та Господарського кодексів України і цілим рядом законів України: „Про видавничу
справу”, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, „Про електронний
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цифровий підпис”, „Про захист від недобросовісної конкуренції”, „Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах”, „Про інформаційні агентства”, „Про
інформацію”, „Про кінематографію”, „Про науково-технічну інформацію”, „Про наукову і
науково-технічну експертизу”, „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, „Про охорону
прав на зазначення походження товарів”, „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”,
„Про охорону прав на промислові зразки”, „Про охорону прав на сорти рослин”, „Про охорону
прав на топографії інтегральних мікросхем”, „Про професійних творчих працівників та творчі
спілки”, „Про рекламу”, „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, „Про систему суспільного телебачення і
радіомовлення України”, „Про телебачення і радіомовлення” та ін.

Необхідно зазначити, що відповідно до визначення, прийнятого Світовою Організацією
Торгівлі (СОТ), право інтелектуальної власності – це права, що надаються особам на результати
їх інтелектуальної праці.

Існує загальноприйняте визначення інтелектуальної власності, під яким розуміють
закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій,
художній, виробничій та інших галузях.

Цивільний кодекс України розглядає інтелектуальну власність, як право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт інтелектуальної власності [6].

На нашу думку, інтелектуальна власність – це комплексна цивільно-правова категорія, що
охоплює сукупність виняткових прав автора на результати творчої діяльності (літературні,
художні, наукові твори, виконавська діяльність артистів, винаходи, промислові зразки, товарні
знаки, фірмові найменування) і засоби індивідуалізації, положення про захист якої, крім норм
цивільного права, також забезпечується нормами адміністративного і кримінального права.

В юридичній науці існує твердження, що захист прав інтелектуальної власності – це правове
забезпечення недоторканності цих прав, їх непорушності, а в разі порушення – застосування
заходів примусового характеру, направлених на відновлення цих прав [5].

Під захистом права інтелектуальної власності в Україні автор розуміє передбачену
законодавством діяльність уповноважених державою органів виконавчої та судової влади по
визнанню, поновленню та усуненню перешкод, що заважають суб’єктам права інтелектуальної
власності в реалізації їх прав і законних інтересів.

Одними з найбільш поширених порушень прав інтелектуальної власності в Україні є
піратство, особливо у сфері програмного забезпечення та плагіат, що свідчать про
недосконалість системи захисту авторського права в Україні. Боротьба з піратством має
значення як з політичного погляду, так і з економічного. Щодо політичного характеру, то він
полягає в звинуваченнях України з боку міжнародної спільноти у низькому рівні захисту
авторського права. Науковці у своїх дослідженнях висловлюють думку, що комп’ютерні
програми повинні захищатися не тільки авторським, а й патентним законодавством. Досить
частими стали випадки незаконного розповсюдження творів у мережі Інтернет, їх публічне
оприлюднення у громадських місцях, закладах торгівлі, харчування тощо. Щодо плагіату, то
судові справи про плагіат надзвичайно складні, оскільки довести сам факт плагіату непросто [7,
с. 212].

Таким чином, не зважаючи на спроби врегулювати питання захисту права інтелектуальної
власності на законодавчому рівні, в Україні залишаються не вирішеними ряд проблем у цьому
напрямі.

Серед них необхідно виділити: поширення в Україні негативних тенденцій, спрямованих на
порушення авторського та інтелектуального права. Так, згідно з проведеним дослідженням,
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компанією IDC (IDC – міжнародна компанія, яка спеціалізується на наданні консультаційних
послуг та проведенні маркетингових досліджень), у 2006 році рівень піратства в Україні
становив 84 %, що є одним із найвищих у Європі, а втрати національної економіки від
комп’ютерного піратства становили більше ніж 400 млн доларів. Водночас середній світовий
показник піратства становить 34 % [8]; відсутність контролю з боку державних органів,
своєчасних змін до законодавства призвели до негативних наслідків стосовно збору, розподілу
та виплати авторської винагороди.

Отже, на підставі зазначеного вище можна зробити висновок, що захист права
інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством України потребує подальшого
вдосконалення з метою гармонізації з європейським законодавством та приведення його у
відповідність із сучасними вимогами в умовах глобалізації економіки держави.
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