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

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: КРОКИ ДО ДЕФОЛТУ
У статті висвітлено розвиток економіки України в 2008–2009 роках. Проаналізовано

причини економічної кризи як наслідок неефективної дерегуляторної політики, що призвели
народногосподарський комплекс України до дефолту.

In the article development of economy of Ukraine lights up in 2008-2009 years. Reasons of
economic crisis are analysed as a result of uneffective deregulyatornoy policy which conduced
the pertaining to national economy complex of Ukraine to defoltu.

Ключові слова: економічна політика, ринок, стратегія регулювання, криза, дефолт.

Дослідження розвитку народногосподарського комплексу України в 2008–2009 роках
викликає науковий і практичний інтерес. Цікаво виявити основні детермінанти, що призвели
до негативних наслідків. Це необхідно здійснити не тільки для того, щоб висвітлити минуле, але
щоб урахувати помилки регуляторної політики, і не повторювати їх у майбутньому. На думку
В. Базилевича, сучасна ринкова економіка багатовимірна, складна і динамічна. Досвід показує,
що з розвитком економічного життя розвивається та змістовно збагачується економічна наука,
вдосконалюється інструментарій кількісного і якісного вивчення економічних процесів і
явищ [1, 7].

П. Мельник стверджує, що ефективність державного регулювання залежить від дієвості
відповідних владних структур, яка здійснювалася в часі і просторі в процесі світового
цивілізаційного розвитку. Залежно від дієвості „втручання” держави у економічні процеси в
наукових публікаціях визначають три типи стратегії відносин держави і економіки: активного
втручання, державного дерегулювання, змішані [2, с. 38]. С. Онишко зауважує, що у
суспільному житті надзвичайно важливу роль відіграє державна політика, яку в широкому її
розумінні визначають як вибір державними інституціями між діяльністю та бездіяльністю із
розв’язання суспільних проблем. Формування ефективної державної політики є великим
випробуванням для уряду будь-якої держави [3, 6].

В. Тертичка розглядає сутність державної політики, яка полягає в функціональних
особливостях суб’єктів і об’єктів політики і зв’язків між ними, виділенні базових елементів
управління й визначенні їх взаємозв’язків із відповідними функціями для впровадження
політики [4, с. 52].
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Необхідно зазначити, що проблеми державної економічної політики широко були
розглянуті в працях відомих українських учених Н. Азарова, Ю. Бажана, Л. Бесчасного,
О. Беляєва, В. Богині, А. Гальчинського, В. Гейця, О. Гоща, С. Дзюбика, І. Лукінова,
С. Мочерного, П. Мельника, В. Опаріна, Ю. Пахомова, А. Савченка, Л. Тарангул, В. Федосова,
А. Чухна та інших. В їх роботах висвітлюються окремі проблеми розвитку
народногосподарського комплексу України в 2008–2009 роках. Проте відсутній комплексний
аналіз економічної ситуації, що вела країну до дефолту.

Можна стверджувати, що Україна йшла поступово до дефолту всі роки незалежності. Як
засвідчує Н. К. Салямон-Міхеєва, Україна зустріла 2005 рік у рамках „помаранчевої революції”,
яка значно вплинула на економіку держави в цілому і відповідно на виконання бюджету.
Досягнуте в 2005 році економічне зростання є найнижчим за попередні шість років. Було
недоотримано понад 3,5 млрд. грн запланованих надходжень до зведеного бюджету, в тому
числі понад 2,7 млрд. грн до державного бюджету [5, с. 76].

В. Кудряшов бачить головну причину такої ситуації у відсутності послідовності у реалізації
державної політики, спрямованої на забезпечення стійкого економічного зростання в його
найбільш адекватній формі для сучасного розвитку країни. Наслідком є нестабільність
економічного зростання та накопичення невирішених проблем із забезпечення його
державного регулювання з використанням фіскальних методів [6, с. 32].

Таким чином, перед урядом України на чолі з Ю. Тимошенко постала проблема вибору
стратегічного курсу подальшого розвитку країни, тобто вибір економічної політики. Стратегія
– це план, програма, генеральний курс суб’єкта управління щодо досягнення ним далекоглядних
цілей у певній галузі. Економічна стратегія – це сукупність цілей та методів їх досягнення
суб’єктом управління щодо отримання народногосподарського економічного та соціального
ефекту [7, 18]. Політика – це загальний напрям, діяльність держави або політичної партії у тій
чи іншій галузі у певний період; події та питання внутрішнього державного і міжнародного
суспільного життя; спосіб дій, спрямований на досягнення певної мети [8, c. 413].
Узагальнюючий погляд на політику висловив Дж. Б’юкенен, який сформулював її як складову
системного обміну між індивідами, що колективно прагнуть досягнути своїх приватних цілей,
оскільки не можуть реалізувати їх завдяки звичайному ринковому обміну [7, 18].

Перед урядом України постали три теоретичні концепції стратегії економічного розвитку
держави, альтернативно рівнозначні. Проте треба було обрати одну з них, яка найбільше
відповідає сучасному стану країни. Перший напрям – дотримання постулатів класичної
економічної школи, розроблених у роботах А. Сміта, У. Петті, Д. Ракардо, Ж.-Б. Сейя та інших.
Вони вважали економіку сталою, саморегулюючою системою. Держава виконує роль
спостерігача і „нічного сторожа”. Вона втручається в економічну систему лише в
екстремальних випадках. У саморегулюючій системі головним детермінантом є пропозиції,
що визначають попит через вплив на стан ринку ресурсів.

Історичний досвід впровадження класичної теорії виявив значні недоліки. Тому було
зроблено вдосконалення класичної теорії шляхом введення фактору втручання держави в
саморегулюючу систему ринку за допомогою податків. „Держава, – писав Дж. М. Кейнс, –
повинна здійснювати свій керівний вплив на схильність до споживання шляхом відповідної
системи податків, частково шляхом фіксації норми процента і частково, можливо, ще й іншими
способами” [10, 156]. „Серед головних інструментів економічної політики держави для
управління сукупним попитом, – писав Блауг Марк, – виступають державні витрати або
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ширше, – державний бюджет у цілому (як сукупності обох сторін – податків, що формують
доходи, і витрати)”. Поява кейнсіанської теорії ознаменувала докорінну революцію в
економічній думці, що означала дійсний кінець доктрини „laisser-faire”, тобто невтручання
держави в економіку [11, с. 607].

У сучасних умовах кейнсіанська теорія набула розвитку в роботах В. Вагнера, Д. Норта,
М. Ротбарта, Дж. Стігніца, Ф. фон Хайєка, М. Фрідмана і отримала назву неокейнсіанської
або неоінституціональної доктрини. Згідно з нею функції держави зводяться до мінімуму:
нормативне забезпечення ринкових відносин і контролю за їх виконанням, підтримка вільної
конкуренції, організація виробництва суспільних благ, перерозподіл доходів, зміна форм
власності.

Аналізуючи досвід впровадження неоінституціональної доктрини, Ф. Хайєк став
засновником нової концепції – лібералізму. Він вважав, що будь-який контроль держави над
господарською діяльністю, будь-яка економічна політика уряду, спрямована на досягнення
певних цілей (регулювання економічного циклу, боротьба з безробіттям, балансування
грошової маси тощо), неефективні та навіть руйнівні, оскільки не здатні використати той
масив інформації, яким оперує ринок [12, с. 142].

Отримала розвиток і неоконсервативна теорія, яка стала сучасним напрямом неокласичної
економічної науки. Вона заперечує доцільність застосування податкових механізмів
перерозподілу доходів від сильних і працелюбних до слабих, оскільки послабляються бюджетні
обмеження та спричиняється зниження ефективної економічної системи [13, 20].
Неоконсервативна модель заснована на незначному втручанні держави в господарську
діяльність підприємців і соціальне життя громадян. Регулювання економіки є монетарним і
охоплює переважно макроекономіку. Неоконсервативна теорія розроблена в роботах Г. Стайна,
А. Лаффера, У. Фолкера, М. Фрідмана, М. Уейденбаума та інших. Вона отримала назву
„дерегулювання” або звуження державного втручання в економіку разом із скороченням
державних витрат.

У лютому 2008 року було створено урядову робочу групу щодо визначення стратегічної
концепції управління народногосподарським комплексом України і розробки програми
Кабінету Міністрів „Назустріч людям”. Робоча група прийшла до висновку, що необхідно
впроваджувати неоконсервативну модель управління економікою України. На її рішення
вплинуло те, що у більшості провідних країн світу використовується ця модель, яка базується
на зменшенні прямого державного втручання в економіку. Роль держави полягає в контролі
за бюджетним дефіцитом та державним боргом. Фіскальна політика виступає як автоматичний
стабілізатор ринкового саморегулювання. До цього потрібно додати, що Амстердамським
пактом, який уточнив вимоги Маастрихтського договору, що відкрив шлях до визнання
бюджету автоматичним стабілізатором як принципом сучасної фіскальної політики [14, с. 58].
На вибір неоконсервативної моделі державного управління економікою вплинули і рекомендації
вітчизняних учених. Так, В. Козюк наводив емпіричні підтвердження європейського досвіду
застосування неоконсервативної теорії [15, с. 62]. В. Геєць, Е. Панченко, Е. Лібанова
стверджували, що основними недоліками попередніх етапів було повне апріорне відкидання,
а не переосмислення ролі держави в регулюванні економічними процесами [16, с. 74].

Фактично неоконсервативна модель регулювання народногосподарським комплексом
України не діяла. Здійснювалося ручне управління економікою шляхом проведення жорстких
монетарних заходів. Вони були спрямовані на подолання економічної кризи, зниження інфляції
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та дефіциту державного боргу, стабільності національних грошей. Без реформування
виробництва ці заходи не дали очікуваних наслідків. По суті, діяла концепція монетаризму як
складова неокласичної теорії. Вона заснована на обмеженні податкової і бюджетної політики
країни. Основну увагу було приділено вдосконаленню системи оподаткування та управління
зовнішнім боргом України. В умовах кризи, за висловом екс-міністра фінансів В. Пинзенека,
його робочий день починався з повідомлень „як зі фронту бойових дій” [17, 4].

Необхідно зазначити, що В. Пинзеник багато разів виступав у засобах масової інформації
з аналізом економічної ситуації України та пропозиціями щодо реформування виробничої
сфери. Проте його пропозиції залишалися поза увагою уряду. Тоді він добровільно пішов у
відставку. Тут доречно навести висловлення У. Черчиля: „З будь-якої економічної чи політичної
ситуації вихід добре відомий, але він не приймається, бо когось не влаштовує” [18, с. 74].

У щорічному посланні Президента України Віктора Ющенка „Про внутрішнє і зовнішнє
становище України (2009 р.)” констатувалося, що основна причина економічної кризи в Україні
– не ззовні, а в неспроможності держави упродовж років провести базові необхідні структурні,
насамперед економічні і соціальні реформи [19, с. 3].

В. Оскольський наводить думку вітчизняних і зарубіжних учених, що нинішня фінансово-
економічна криза продемонструвала кризу ідеології „фінансового фундаменталізму” та
ліберальної ідеї саморегулювання ринку, викликала потребу докорінно переосмислити
механізми і моделі державного впливу на економічні і соціальні процеси [20, с. 1].

Своє пояснення економічної ситуації в Україні дав депутат Верховної Ради України С. Хмара.
Він вважає, що протягом всього свого перебування на посаді керівника уряду Юлія
Тимошенко максимум енергії, уваги концентрувала на одному напрямі – майбутніх виборах
Президента України. Самe цьому була підпорядкована діяльність уряду – створення іміджу,
що „вона працює”. Чисельний апарат Кабінету Міністрів замість того, щоб займатися
державними конкретними справами, досить часто відволікався на піар-акції, висвітлення
досягнень керівника, які насправді існували лише, коли б на виборах Президента України
перемогла Тимошенко, то на нас у майбутньому чекала взагалі катастрофа [21, 10].

Сама Ю. Тимошенко у виступі під час шостої Ялтинської щорічної зустрічі підтверджує
блеф подолання економічної кризи: „Що робить сьогодні уряд і мусить робити у
короткостроковій перспективі? Перше – це рекапіталізувати, оздоровити, поставити на ноги
системні приватні банки, які потрібно сьогодні захистити, і уряд це робить.

У той же час, до президентських виборів ми можемо зробити ще декілька важливих кроків.
Продовжити реформу енергозабезпечення країни. І саме в кризу ми прийняли закон, який
дає досить потужні пільги всім компаніям, які будуть займатися генерацією енергії. На 10 років
ми такі підприємства звільняємо від сплати податків. Я думаю, що це прекрасний фактор
впливу на процеси.

Я вважаю, що другим дієвим фактором боротьби з кризою є побудова Європи в Україні.
І поки ми не побудуємо Європу в Україні, нам жодні двері ніколи не відкриються” [22, с. 4].

Діяльність Уряду Тимошенко в 2008–2009 роках дала негативні наслідки. Розглянемо
загальну динаміку основних макроекономічних показників України за 2006–2009 роки (див.
табл. 1).
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Таблиця 1
Загальна динаміка основних макроекономічних показників України

за 2006–2009 роки (млн грн)*

* – таблиця розрахована за даними [23–26].

Аналіз таблиці показує, що в 2008–2009 роках відзначається значне падіння ВВП за рахунок
зменшення обсягів виробництва і значної інфляції, яка за два останні роки становила 47 %
[26, с. 4]. Загальну характеристику стану економіки за ті роки дав М. Азаров. За його словами,
за час авантюрної політики уряду Ю. Тимошенко держава опинилася в глибокій соціально-
економічній кризі, якої Україна не знала з 90-х років минулого століття. За два роки так званої
роботи уряду Ю. Тимошенко Україна втратила п’яту частину ВВП (у доларовому еквіваленті).
Знищена четверта частина промислової могутності України [27, с. 4]. На думку
В. Семиноженка, попередній уряд ігнорував державну інноваційну і науково-технологічну
політику, а бюджетне фінансування відповідних програм практично було зупинено. У підсумку
вітчизняна економіка залишилася без жодного запасу міцності і три роки „доїдала” сама себе,
ледь не зазнавши дефолту [28, с. 3]. Проте платоспроможність України, як зауважує
Міністерство фінансів України, є на достатньому для належного виконання боргових
зобов’язань рівні. Обсяг державного боргу до очікуваного ВВП на кінець 2009 року становив
23,1 відсотка, а у 2010 році очікується на рівні 5,9 відсотка. Тому на думку більшості експертів,
наявність державного боргу навіть 26 відсотків не є небезпекою для України (поріг економічної
небезпеки для держави – 60 відсотків) [29, с. 6].

Разом з тим, як свідчить М. Азаров, складність ситуації полягає ще й у величезних боргах,
залишених у спадок. Кожна друга гривня, витрачена з бюджету, була запозичена. А тепер ті
кошти треба повертати [27, с. 4].

Згідно з графіком погашення основної суми боргу найбільші „пікові” виплати з 2010 по
2020 рік припадають на найближчі три роки, при цьому в 2012 році виплати становлять
17,9 млрд. грн. Найменші виплати (якщо не буде чергових запозичень) припадають на 2020-
ий – 1,2 млрд. грн [29, с. 6].

Голова Рахункової палати України В. Симоненко заявив, що бюджет 2009 року не виконано
з жодного показника. А ті показники, які підходять до норм закону, практично сфальсифіковані.
Колишні керівники уряду Юлія Тимошенко і Олександр Турчинов нанесли збитків державі на
20 млрд. гривень [31, с. 2]

Таким чином, урядом Ю. Тимошенко було обрано неоконсервативну модель управління
народногосподарським комплексом України, але фактично вона не діяла. Здійснювалося

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
Офіційний ВВП 537 700 712 900 949 900 807 415
Офіційний рівень інфляції (%) 11,6 12,5 22,3 12,3
Фактичний рівень інфляції (%) 11,6 12,5 23,0 24,0
ВВП з урахуванням фактичної
інфляції 537 700 712 900 413 000 336 422

Всього видатків 137 108 174 254 241 490 242 400
Всього доходів 133 533 165 939 231 723 209 700
Офіційний дефіцит бюджету 3586 8315 9767 35 500
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ручне управління економікою за допомогою жорстких монетарних заходів. Тобто діяла
концепція монетаризму, як складова неокласичної теорії, що вело країну до дефолту.

Оцінюючи ситуацію, Віктор Янукович зауважив, що країну необхідно вивести із глухого
кута стагнації, змінити застарілу модель економіки, дати новий поштовх соціальному розвитку.
Для цього вже напрацьовано план економічних перетворень. Немає сумнівів, що за наявності
політичної волі до 2014 року цей шлях буде пройдено [32, с. 2].
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ЛОТЕРЕЙ
Розглянуто способи вирішення проблеми фіскальної неефективності сучасної

Української національної лотереї „Суперлото”. Змодельовано альтернативні варіанти
лотерей із фіксованими розмірами виграшів, як можливу заміну сучасної діючої моделі.
Показано, що за наявності резервного фонду лотереї з фіксованими виграшами мають
допустимі ризики збитків оператора лотереї. Оцінено кількісні показники популярності
лотереї серед населення.

This article discusses the problem of budget inefficiency of Ukraine modern lottery. The
alternative variants of risk-possible lottery with unchangeable prizes were modeled. It was
shown, that when reserve fund exist, lotteries with the fixed prizes have acceptable level of the
losses risk. According the official data of Ukraine National lottery statistics, a quantitative
parameter of Ukraine National Lottery demand was evaluated. The ways of the lottery
development and improving the financial indicators were proposed.

Ключові слова: лотерея, ризик збитку оператора, фіксований виграш, розподіл
призового фонду, оцінка кількості учасників лотереї.

У більшості розвинених країн сучасного світу успішно функціонують лотереї. Створюючи
ілюзію можливості заробити великі гроші, вони успішно виступають джерелом швидкого та
ефективного наповнення бюджету, не підриваючи електоральної основи діючих політичних
сил. Наприклад, одна із найвідоміших і найстаріших лотерей сучасності, Британська
Національна Лотерея, щорічно приносить державі близько 0,5 % бюджетних надходжень [8].
Така висока ефективність Британської лотереї пояснюється насамперед правильністю її
менеджменту та наявністю цілого ряду додаткових стимулів, що заохочують людей брати
участь у заздалегідь не вигідній, із прагматичного погляду, грі. У більшості країн встановлено,
що 50 % від вартості білетів повинно бути спрямовано на сплату виграшів учасників лотереї
(у США 75 %) [10]. На перший погляд, це означає безперспективність участі у лотереї, однак
із теорії економічного ризику відомо, що корисність участі у лотереї для людини схильної до

© Скрипник А. В., Букін Е. К., 2011
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ризику може суттєво перевищувати корисність очікуваного виграшу. А саме функція
корисності, відповідно до сучасних економічних теорій, визначає поведінку людини [7].

На території незалежної України лотерея британського формату офіційно існує з 1997 року.
За цей період вона зазнавала неодноразових змін правил, що в своєму комплексі призвели до
повного нівелювання стимулів і переваг, що заохочували учасників, і приносили прибутки.
Зокрема, згідно з результатами виконання Державного бюджету, за останні декілька років,
щорічно, кожен українець витрачає на участь у лотереях близько 2–3 грн, що в сумі становить
менше 0,1 % неподаткових надходжень до бюджету [8]. У Британії, наприклад, річні витрати
однієї особи на лотерею становлять близько 100 фунтів [9], у США ця сума становить
260 доларів [10]. Зважаючи на значну відмінність рівнів життя, витрати на лотерею в розвинених
країнах все-таки значно більші ніж в Україні [1].

Питання бюджетної ефективності функціонування лотерей досліджувалося багатьма
закордонними і вітчизняними дослідниками. Аналіз впливу ефективного менеджменту на
фінансові показники на прикладі британської лотереї було здійснено у роботі Walker I.,
Young S. [3]. Ефект впливу масштабу лотереї на очікувану частку призового фонду було
розглянуто в роботі Соос P., Crotfefter C. 1991 р. [4]. Позитивний соціальний ефект від цільового
використання надходжень від лотереї на прикладі Великобританії розглянуто в роботі Farrel L.,
Walker I. 1999 р. [5]. Фіскальний потенціал лотерей на прикладі США розглянуто в роботі
J. Scoggins 1995 р. [6]. Із вітчизняних досліджень фінансової ефективності сучасних лотерей,
деякі показники розвитку і функціонування Української лотерей на початкових етапах були
розглянуті у роботі „Аналіз прибутковості та шляхи оптимізації національної лотереї 6 із 39” [2].
Сучасне бачення становища Української національної лотереї „Суперлото” із обґрунтуванням
її бюджетної неефективності і непривабливості для населення зроблено у роботі „Бюджетний
потенціал української національної лотереї „Суперлото” [1].

Українська національна лотерея (УНЛ) „Суперлото” успадкувала правила світових аналогів,
згідно з якими, кожний гравець повинний вгадати 6 чисел із обмеженої кількості
запропонованих. У Великобританії протягом останніх десятиліть використовується лотерея 6
із 49, в Україні апробовано декілька варіантів від 6 із 39 до 6 із 54 чисел. На сьогодні функціонує
лотерея 6 із 52 [12].

На законодавчому рівні встановлено необхідність повернути 50 % коштів від продажу
білетів у якості виграшів [11]. На практиці цей принцип реалізується шляхом визначення
величини призових на підставі 50 % від обсягу коштів від продажу білетів. При цьому звичайно
анонсується тільки величина виграшу за шість правильно згаданих цифр, та найнижча величина
виграшу (в Україні за дві правильно згадані цифри). Ми пропонуємо, щоб незалежно від
обсягу проданих квитків, очікуваний виграш по одному квитку становив 50 % від його вартості,
а виграш за окремі комбінації був би фіксованим. Звичайно, такий підхід збільшує ризик
оператору лотереї. Тому мета представленої роботи оцінити ступінь ризику цього
альтернативного підходу до визначення стратегії оператору лотереї.

Розглянемо альтернативний метод побудови стратегії оператору лотереї, що базується на
фіксованих виграшах за окремі комбінації правильно вгаданих цифр, та зробимо оцінки ризику
у випадку наявності резервного фонду оператору лотереї. Для цього побудуємо кількісні
показники функціонування лотереї.

Вгадування кожної окремої комбінації по одному заповненому білету – випадкова подія,
ймовірність якої розраховується за формулою:



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(53) 2011  13

6

6

66

n

k

n

k
k

n C

CC
P




 , (1)

де k – кількість вгаданих чисел ( k  = 2, 3, 4, 5, 6), а n  – загальна кількість чисел, із яких
необхідно вгадати комбінацію.

Математичне очікування виграшу за одним лотерейним білетом розраховується за
формулою:
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де k

nP  задається виразом (1), а kx – виграш за k  правильнно вгаданих чисел. Оскільки в

українській лотереї виграш сплачується за два і більше вгаданих числел, то 6,5,4,3,2k .
Надалі в побудованих моделях буде використано фіксовані виграші, що розраховуються на
підставі розподілу частки виграшів британської лотереї, що наведені у табл. 1.

Таблиця 1
Розподіл коштів призового фонду лотерей

Джерела: National Lottery Act 1998 (c. 22). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://
www.hmso.gov.uk. 1998-07-02, та „Умови випуску та проведення державної грошової числової тиражної
лотереї „СУПЕРЛОТО”” // [Електронний ресурс]. – http://www.lottery.com.ua/.

Такий вибір зумовлений тим, що британська лотерея протягом п’яти століть свого
існування зарекомендувала себе як ефективний фінансовий інструмент поповнення бюджету.
Для об’єктивного аналізу прибутковості і ризиків лотереї, крім математичного очікування,
потрібно використовувати дисперсію, як оцінку ризику. Дисперсія виграшу по одному білету
дорівнює:
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Зробимо оцінку очікуваної прибутковості і ризиків оператора лотереї у випадку реалізації

N  білетів. Очікуваний прибуток у випадку реалізації N  білетів, вартістю V  дорівнює:

Вгадані
комбінації

Британська національна
лотерея 6 із 49

Українська національна
лотерея 6 із 52

2 числа – 5 грн

3 числа 10 ? 12 % від залишку призового
фонду

4 числа 22 % від залишку призового
фонду

7 % від залишку призового
фонду

5 чисел 16 % від залишку призового
фонду

5 % від залишку призового
фонду

6 чисел 62 % від залишку призового
фонду

76 % від залишку призового
фонду

www.hmso.gov.uk
http://www.lottery.com.ua/
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))(( xEVNPR  . (4)

Дисперсія виграшів у випадку N  учасників, яка визначає можливі збитки оператора,
дорівнює:

22   NN
. (5)

Для подальших розрахунків буде використовуватися середньоквадратичне відхилення:

  NN
. (6)

Оцінимо ймовірність того, що оператор лотереї отримує збитки. Розподіл прибутку

оператора вважаємо нормальним з очікуваним прибутком PR  та середнім квадратичним

відхиленням N . Звідси можна розрахувати нормовану змінну:
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Звідси ймовірність збитків:
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де )(xФ  це функція Лапласа, яка визначається:







x t

dtexФ 2

2

2

1
)(


. (9)

Відповідно до виразу 7 нормована змінна є зростаючого відносно кількості учасників. А
це означає, що ймовірність збитків, що задається виразом 8, при зростанні кількості учасників
монотонно спадає (рис. 1). Однак при невеликих кількостях учасників (менше 100 000) ризик
операторів лотереї при фіксованих величинах виграшів за правильно вгадані комбінації є
суттєвим. Найменша величина ризику (ймовірності отримати збитки) спостерігається у лотереї
6 із 39 і дорівнює 37, 22 %. Звичайно, в цих умовах, оператор лотереї повинний створити
резервний фонд для покриття можливих збитків.

Нехай величина резервного фонду дорівнює R . Розрахуємо ймовірність того, що величина

збитків ( PR ) перевищить величину резервного фонду:
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У цьому випадку нормована змінна як функція кількості учасників має екстремум
(мінімум), тобто ту кількість учасників лотереї, за якої ризик досягає максимального значення.
Для знаходження цієї величини використаємо умову першого порядку відносно похідної від
виразу 11 по кількості учасників:
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У результаті цих перетворень отримуємо кількість учасників *N , для яких спостерігається
найбільше значення ризику отримати збитки, що перевищують величину резервного фонду.

За умови фіксованого обсягу резервного фонду, кількість учасників, для яких існує ризик
оператора лотереї отримати максимальний збиток, є стабільною, але розмір ризику суттєво
зростає із збільшенням кількості цифр із яких ведеться вгадування. Це зумовлено тим, що для
досягнення рівня очікуваного виграшу кожного окремого квитка у 50 % від його вартості,
необхідно збільшити розміри джекпотів з 4 млн грн для лотереї 6 із 39 до майже 30 млн грн для
лотереї 6 із 52. Для зниження ризику оператора лотереї отримати збиток із зростанням кількості
чисел необхідно разом із збільшенням розміру джекпоту під час переходу до більших лотерей
збільшувати розмір резервного фонду.

Зазначимо, що максимальний ризик оператора лотереї отримати збиток більший за
резервний фонд не перевищує 5 %. Необхідно знайти таку комбінацію розміру резервного
фонду і кількості гравців за його умови, щоб максимальний ризик не перевищував задану
норму. Для цього розв’яжемо наступну систему рівнянь:
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де '

Rx  – це нормована змінна за умови, що ризик не перевищує 5 %, -1,64485' Rx .

Знайдені розв’язки можна застосовувати для будь-якої лотереї, побудованої за даною моделлю.
Підставивши параметри окремої лотереї, знайдемо значення розміру резервного фонду і
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кількості гравців у лотерею для максимального ризику у 5 %. Усі зведені дані представлено у
табл. 2.

Таблиця 2
Розподіл розмірів резервного фонду залежно від кількості гравців із фіксованим ризиком

отримати збиток на рівні 5 %

Джерело: власні розрахунки.

З наведених даних видно, що при переході до більших лотерей, крім виграшів, пропорційно
зростають і обсяги резервного фонду, що зумовлено більшим значенням дисперсії. Із
збільшенням усіх згаданих компонентів, збільшується і кількість гравців учасників, за якої
досягається максимальне значення ризику.

Феномен збільшення кількості гравців для проходження межі максимального ризику досить
ефективно застосовується операторами у лотерейному бізнесі. Зокрема, навіть при виборі
„великих” лотерей (6 із 49, 52), кількість учасників одного розіграшу найпопулярніших лотерей
Європи і Світу завжди суттєво перевищує розрахунковий рівень максимального ризику і
припадає на інтервал спадання рівня ризику. Наочне представлення змін обсягів ризику збитку
без резервного фонду (P) і ризику збитку більшого за резервний фонд (PR) залежно від кількості
гравців лотереї представлено на рис. 1.

Рис. 1. Розподіл ризиків операторів лотереї отримати збиток залежно від обраної стратегії

Тип лотереї 6 із 39 6 із 42 6 із 45 6 із 49 6 із 52

6 4 380 521 7 043 191 11 250 156 19 729 322 29 327 822

5 5 709 5 709 8 656 12 673 20 149

4 196 196 272 366 527

В
иг
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і ц
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3 10 10 10 10 10

Дисперсія за N
учасників 5 883 530 9 458 532 15 542 214 27 840 276 42 256 470

Резервний фонд, грн 1 591 813 2 559 037 4 205 096 7 532 779 11 435 971
Кількість

гравців( N ) за
максимального

ризику

636 726 1 023 615 1 682 038 3 013 112 4 574 388
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За умовами задачі, ризик збитку оператора будь-якої лотереї не перевищує 5 %. Однак і за
менших величин ризику для оператора можуть виникнути несприятливі наслідки. Тому
вважаємо суттєвим ризиком такий, ймовірність реалізації якого перевищує 1 %. Такий рівень
ризику за лотереї 6 із 39 реалізується лише за більше ніж 110 тисяч учасників, за лотереї 6 із
42–176 тисяч чоловік, 6 із 45–289 тис. чоловік, 6 із 49–517 тис. чоловік, 6 із 52–785 тис учасників.

Поточна закономірність характерна і для української національної лотереї „Суперлото”.
Зокрема, обрана модель 6 із 52, що функціонує у нашій державі, передбачає наявність майже
4 мільйонів гравців за розіграш, для того щоб ризик збитку був максимальним. Згідно із
останніми дослідженнями, орієнтовна кількість учасників разового розіграшу української
лотереї „Суперлото” становить близько 150–200 тис. чоловік, що значно менше, ніж
розрахункова кількість гравців і відповідно зводить нанівець ймовірність отримати збиток [1].

На жаль, політика проведення розіграшів УНЛ „Суперлото” є досить замкненою і
отримання офіційної детальної статистичної інформації про кількість людей, що взяли участь
у лотереї, майже неможлива процедура. Не беручи до уваги те, що під час початку
телетрансляції розіграшу лотереї по телевізору диктор промовляє кількість учасників, що
взяли участь у розіграші, знайти офіційні джерела інформації не можна.

Достовірно оцінити кількість учасників Української національної лотереї „Суперлото”
можна спираючись лише на правила розподілу коштів, що надходять до оператора від гравців
лотереї, даних про кількість виграшів і суми, які були виграні. Ця інформація доступна тільки
в Інтернеті [11]. Якщо ми знаємо кількість переможців по кожній категорії призового фонду
і розмір виграшу кожного, то за допомогою пропорційних співвідношень (табл.1) не важко
прорахувати загальну суму грошей, яка була вкладена гравцями у гру.

У першу чергу, необхідно порахувати обсяг коштів, що був направлений на призи по
кожній категорії окремо. За дві вгадані комбінації кожному переможцю нараховується по
5 гривень. Знаючи відсотки часток спрямувань (табл. 1), знаходимо загальну кількість грошей,
що була направлена до розподіленого призового фонду. Призовий фонд являє собою 50 %
від загальної кількості коштів, що надходить до оператора лотереї. Знаючи вартість квитка,
можна легко прорахувати загальну кількість учасників одного розіграшу.

Згідно із правилами, кошти кожної окремої категорії порівну розподіляються між
переможцями і закруглюються в меншу сторону до суми кратної 1 гривні, а копійки, що
залишаються, спрямовуються до фонду джекпоту. Оператор залишає за собою право на
частку нерозподіленого призового фонду, не більше 50 %, спрямовувати до власного
резервного фонду, погоджуючи це із Міністерством фінансів [11].

Оцінимо кількість учасників одного із розіграшів (№ 1026 від 5 лютого 2011 року) лотереї
„Суперлото” (табл. 3).

Таблиця 3
Розрахунок кількості учасників лотереї „Суперлото”

* Розраховано на підставі викладеного вище алгоритму.
Власні розрахунки на основі ресурсу „Результати „Суперлото” // [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://www.lottery.com.ua/

Комбінація Частка Кількість
переможців

Розмір одного
виграшу

Розмір частки
призового фонду

6 0,76 0 46000000 302 813*
5 0,05 0 0 19 921*
4 0,07 187 153 28 611
3 0,12 3327 14 46 578
2 - 26991 5 134 955

Розмір призового фонду: 532 879*
Сукупні надходження від продажу: 1 065 759*

Кількість учасників: 213 151*

http://www.lottery.com.ua/���������
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Як бачимо, кількість учасників сучасної української лотереї „Суперлото” нині становить
близько 200 тисяч чоловік за розіграш, це свідчить про відносно не високий рівень зацікавленості
людей до участі у розіграшах і слабкий економічний ефект, який можна спостерігати за
результатами недовиконання планованих дохідних статей від лотерей за останні роки [8].

Досліджуючи динаміку зростання величини джекпотів від розіграшу до розіграшу,
необхідно зазначити, що існує чітка тенденція до збільшення останнього на чітко визначену
суму 250–300 тис. грн. Це збільшення відбувається за рахунок нереалізованих виграшів за
п’ять і шість правильно вгаданих чисел. Але із розрахунків видно, що суми нерозподілених
залишків дещо більші. Такий перерозподіл коштів пов’язаний із необхідністю наповнювати
резервний фонд оператора лотереї, але відсутність прозорості і чіткої визначеності у конкретній
кількості грошей, що вилучаються із фонду, призводить до втрати кількості гравців і зменшення
попиту лотереї серед населення [7].

Досить повільне зростання джекпоту і постійна невизначеність із розміром призів, які
потенційно може виграти кожний учасник, вгадавши не повну комбінацію чисел, формує
суттєвий негативний вплив на гравців, виставляючи лотерею не привабливою для участі із
самого початку її існування [4]. Існування абсолютно безризикової для оператора моделі
лотереї, що функціонує нині в Україні, внесло свою корективу і це погіршило становище
лотереї „Суперлото”.

Запропоновані вище моделі лотерей із фіксованим виграшем гарантують будь-якому
учаснику гідні виграші незалежно від кількості учасників. Являючи собою одночасно істотний
стимул для участі – солідний виграш, і привабливі ймовірності виграшу, поступове
застосування поточних моделей із плавним переходом від найменшої лотереї 6 із 39 до
найпопулярнішої у світі моделі – 6 із 49, може призвести до відновлення довіри і цікавості з
боку населення до лотереї та виведення її на прибутковий і конкурентний рівень.
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ЕКОНОМІКА ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ У
СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Обґрунтовно предмет нової підгалузі знань у системі економічних наук – економіки
проектів і програм, що формується на стику економік (національної, регіональної, економіки
підприємства) і науки управління, зокрема проектного управління.

An object of new subrunch of knowledges in the system of economic sciences is grounded –
economy of projects and programs, which is formed on the joint of economiсs (national, regional,
economiс of enterprise) and management science, in particular, project management.

Ключові слова: економіка, управління,система,  проект, програма.

Розглядаючи такі базові поняття, як економіка, національна економіка, управління, наука
управління, менеджмент, можна зробити такі висновки:

1) економіка загалом є керованою системою процесів, об’єктів і засобів на різних рівнях;
2) в економічних процесах проявляються закономірності відносин об’єктів щодо засобів.

З одного боку, пізнання цих закономірностей є основою ефективного управління; з іншого –
і відносисни формуються в результаті управління;

3) управління є цілеспрямованим процесом впливу на економічні об’єкти. Як наука,
воно вивчає закономірності цього процесу і впливу;

4) пізнання законів управління є основою менеджменту, який, використовуючи певні
методи і засоби, забезпечує ефект в економіці*

Таким чином, економіка як система є сукупністю підсистем і елементів, у межах яких
відбувається процес управління і досягаються поставлені цілі. При цьому зауважимо, що
виділення із зовнішнього середовища певної системи управління, визначення її підсистем та
елементів із інших можливих завжди ґрунтується на цілях і завданнях, які необхідно вирішити

ЭКОНОМИКА – 1) хозяйство, совокупность средств, объектов, процессов, используемых людьми для
обеспечения жизни, удовлетворения потребностей…; 2) наука о хозяйстве, способах его ведения людьми,
отношениях между людьми в процессе производства и обмена товаров, закономерностях протекания
хозяйственных процессов. Национальная єкономика — экономика определенной страны, конкретного
государства, рассматриваемая как целостная хозяйственная, социальная, организационная система,
обладающая совокупным экономическим потенциалом, … функционирующая в условиях государственного
управления и регулирования, муниципального самоуправления, рыночных отношений. Охватывает всю
совокупность уровней функционирования экономики страны…Как наука — изучает социально-
экономические процессы в единстве стадий производства, распределения, обмена, потребления с
учетом управляющих воздействий на эти процессы со стороны разных субъектов и отношений [1].

© Ніколаєв В. П., 2011
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в процесі аналізу або управління. Цілі управління в економічних системах ґрунтуються на
об’єктивних економічних законах, і передбачають насамперед перевищення доходів над
витратами, створення доданої вартості, приріст капіталу – тобто отримання економічного
ефекту.

Досягнення цілей відбувається у процесі управління як послідовності цілеспрямованих
керуючих дій суб’єкта із урахуванням зворотної інформації від об’єкта щодо результатів
попередніх дій. Управляючи, суб’єкт здійснює типові циклічні дії – загальні функції керівництва,
або етапи процесу управління – планування, організація і контроль, які можна розглядати як
підсистеми управління (рис. 1).

Рис. 1. Підсистеми загальних і специфічних  функцій управління
З іншого боку, ці загальні функції керівництва здійснюються стосовно об’єкта у розрізі

засобів, або виробничих ресурсів: природних, матеріальних, фінансових, трудових тощо. У
цих випадках можна говорити про специфічні функції управління виробничими підсистемами,
наприклад, управління фінансами, які також доцільно розглядати як підсистеми управління.

Системи управління й об’єкти в економіці розрізняються також за рівнями – міжнародний,
національний, регіональний, корпоративний, які також можна розглядати як підсистеми.
Організація управління на будь-якому рівні моделюється ієрархічною пірамідою управління
(рис. 2).

За такою моделлю з деякими модифікаціями побудована більшість органів державного та
регіонального управління, місцевого самоврядування, управління підприємствами. Так,
побудоване управління і у підсистемах, наприклад, у підсистемі фінансового управління на
міжнародному, державному, регіональному та корпоративному рівнях, а також окремо на
кожному з них. Це стосується і управління у підсистемах планування, організації і контролю.

Отже, економіку як керовану систему і загальносистемну наукову дисципліну можна
уявити собі як трьохвимірну структуру, де кожний елемент визначається: загальною функцією
в процесі управління, специфічною функцією управління ресурсами і рівнем об’єкта
управління (рис 3).

УПРАВЛЕНИЕ – сознательное целенаправленное воздействие со стороны субъектов, руководящих
органов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить
желаемые результаты [1]. Наука об управлении  — социальная, общественная наука о принципах и
закономерностях управления общественным производством на различных его уровнях. Степень
научности управления определяется глубиной познания качественных и количественных закономерностей
функционирования и развития экономики [2].

МЕНЕДЖМЕНТ – совокупность принципов, форм, методов, приемов и средств управления
производством и производственным персоналом с использованием достижений науки управления.
Основная цель менеджмента — достижение высокой эффективности производства, лучшего
использования ресурсного потенциала предприятия, фирмы, компании [1].
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Рис. 2.  Ієрархічна модель управління

Рис. 3. Трьохвимірна структура управління економікою
Саме комбінація підсистем визначає відповідний предмет у системі економічних наук,

наприклад, планування матеріальних ресурсів підприємства, організація трудових ресурсів
регіону, державний фінансовий контроль тощо. Кожна з цих наукових дисциплін  виробила
власні методи, які у сукупності склали традиційну предметну область і методологію економіки
та управління як наук. Однак цим предмет і методологія економіки не вичерпуються.

Взагалі, ієрархічна модель управління має на меті самовідтворення, забезпечення стабільної
діяльності об’єкта і стійкого поступового розвитку.  Такий процес управління зображений на
рис. 4. Пряма А ілюструє заплановану діяльність, крива Б – фактичні параметри.

Рис. 4. Процес управління сталим розвитком
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Як видно, цей розвиток не є рівномірним. Він зазнає коливань, що зумовлено впливом
різноманітних факторів, серед яких як внутрішні, так і зовнішні.

Але коли необхідно якісно змінити об’єкт, така модель управління виявляється
неефективною: погано працюють відповідні методи управління. В умовах пришвидшення
науково-технічного прогресу і  змін на ринках виникає необхідність в управлінні цими змінами.
Тому в останні кілька десятиліть у сучасній практиці і теорії управління набуло розвитку
проектне управління (англ. - Project Management).

Проект розглядається як процес переводу керованої підсистеми з вихідного стану у
кінцевий, що досягається керуючою підсистемою (менеджментом) у процесі реалізації нею
функцій управління. Якщо проект – це цілеспрямовані зміни, то управління проектом –
управління цілеспрямованими змінами в системі.

Процес управління проектом відрізняється від управління сталим розвитком (рис. 5).

Рис. 5. Процес управління проектом
Запланований розвиток проекту не ілюструється, як у попередньому випадку, прямою.

Запланований розвиток проекту – крива А, крива Б – фактичний розвиток.
Як вписується поняття проекту і проектного менеджменту у наведену на рис. 3 структуру

управління економікою і відповідну систему економічних і управлінських наук ? Чи має
економіка проектів як наука свій особливий об’єкт, а відтак – предмет і методологію.

В економіці проектів об’єктом  виступає одноразовий процес взаємодії різних учасників
у часі. У процесі управління проектами також мають місце дещо модифіковані загальні функції:
планування, організація і контроль; специфічні функції: управління фінансами, матеріальними
ресурсами, персоналом тощо, які здійснюються, однак, за іншою методологією.

Загальні функції – планування, організація і контроль – у проектному управлінні мають
свої особливості. Проектне управління здійснюється у кілька стадій, кожна з яких уточнює та
деталізує результати наступної. Фактично йдеться про процес розвитку ідеї досягнення
позитивного результату, визначення здійснимості ідеї та її ефективності (прийняття або
відхилення), доведення прийнятої ідеї до конкретного плану дій, забезпечення ресурсами,
організація виконання плану та досягнення очікуваного результату (рис. 6).

Зважаючи на унікальність проекту, сама функція планування здійснюється у три етапи.
На початковому етапі планування – концепції проекту – закладаються підвалини моделі

проекту, складається укрупнений план, визначається його здійснимість.
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Рис. 6. Циклічність управління проектом
Наступним етапом планування є обґрунтування ефективності. За допомогою спеціальних

методів комплексного аналізу та досить складних обчислень фактично будується модель
майбутнього руху матеріальних і фінансових ресурсів у часі, а також модель управління цим
рухом. Якщо фінансові показники (на рівні суб’єктів господарювання) та соціально-економічні
показники (на рівні регіону та держави) є прийнятними з погляду ефективності інвестицій, то
проект приймається до реалізації та фінансується учасниками, і навпаки. Тут важливі дві
обставини. По-перше, перед початком дій існує повне уявлення про очікувані матерільно-
речові та фінансові результати, а по-друге, якщо такого уявлення не існує або воно неповне
(сумнівне, негативне), рішення про фінансування, витрату ресурсів і часу не приймається.
Іншими словами, дотримання процедур проектного управління – своєрідний запобіжник від
неефективного господарювання.

Як кожний корисний інструмент, він має вартість, яка означає необхідність витрат на
концептуальні дослідження та планування проекту (включаючи експертизи). Це означає, що
недофінансування підготовчого етапу призводитиме до нераціональних витрат. Або іншими
словами, планування та здійснення проекту є частинами єдиного інвестиційного процесу, і
між ними повинні бути дотримані перевірені практикою розумні пропорції.

Організація аналізу інвестиційних та інноваційних проектів потребує зваженого підходу,
оскільки правильна організація економить час і ресурси. Економити на етапі аналізу
інвестиційного та інноваційного проекту недоцільно, адже такі дії можуть призвести до
неефективного і необ’єктивного аналізу, що позначиться на результативності реалізації проекту.
Тому саме етап аналізу інвестиційних та інноваційних проектів є найбільш важливим, лише за
його результатами можна прийняти рішення про інвестування коштів у проект, тому до аналізу
проекту потрібно залучати професіоналів, а використовувати наявні на підприємстві трудові
ресурси, які володіють недостатньою кількістю знань у сфері проектного аналізу, недоцільно.
Універсального варіанта організації аналізу всіх проектів не існує, тому створювати групу
управління проектом потрібно виходячи з його масштабів і складності, тобто застосовувати
індивідуальний підхід.

Наступним етапом є детальне планування робіт та вартості, яке відбувається на основі
організації укладання угод, підписання контрактів між учасниками проекту тощо. На цьому
етапі планова модель остаточно уточнюється і функція планування, як така, завершується.
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Наступним етапом є власне  організація і реалізація проекту аж до його завершення, а
також моніторинг і контроль проекту, зіставлення отриманих результатів з очікуваними.

Специфічні функції, зокрема фінансового менеджменту проекту, мають також свої
особливості.

Так, бізнес-планування зазвичай розглядає комплексно всю діяльність підприємства,
інвестиційне планування проекту – лише окремий аспект.

Щодо контролю в корпоративному та проектному управлінні, то, наприклад, облік
підприємницької діяльності ведеться у формі бухгалтерського та податкового обліку, що
відповідає вимогам усіх його користувачів. У проектному управлінні облік більше відповідає
фактичним грошовим потокам.

У табл. 1 узагальнено відмінності між корпоративним і проектним управлінням.
Таблиця 1

Корпоративне і проектне управління

Організація корпоративного та проектного управління також значною мірою відрізняються
один від одного: якщо корпоративне  управління направлене вертикально, то проектне –
горизонтально (рис. 7).

Рис. 8. Організація проектного управління
У цьому випадку для координації дій учасників проекту створюється окрема управлінська

структура, яка існує стільки, скільки „живе” проект.
І на завершення розглянемо програми як окремий вид проектів на національному та

регіональному рівнях.
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 Наприкінці 90-х років в Україні здійснено перші спроби реалізації проектного підходу до
державного планування економіки. Основоположним законодавчим актом у сфері
формування програм є Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України”, який було прийнято у березні 2000 року.
Закон України „Про державні цільові програми”, який було прийнято у 2004 році, доповнює
основоположний законодавчий акт у технічних питаннях. Згідно з законом, державні цільові
програми – це комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на розв’язання
найважливіших проблем розвитку окремих складових галузей економіки, здійснюються з
використанням коштів державного бюджету та узгоджені за строками виконання, складом
виконавців.

Необхідність перейти до програмно-цільового методу формування бюджетів започаткована
у червні 2001 року у Бюджетному кодексі України. Починаючи з 2002 року, поступово
поширюється практика застосування даного методу як на загальнодержавному рівні, так і на
рівні місцевих бюджетів. Використання програмно-цільового методу у бюджетному процесі
в Україні дозволяє здійснювати науково виважену оцінку результатів діяльності учасників
бюджетного процесу, забезпечити певну прозорість розподілу коштів, сприяє формуванню
стратегічних планів розвитку реального сектору економіки.

На сьогодні розробляються проекти законів України „Про державне стратегічне
планування”, а також вдосконалюється законодавство про інвестиційну діяльність. Створені
проектно орієнтовані органи центральної виконавчої влади.

Таким чином, у системі економічних об’єктів національних економік з’являються нові
підсистеми – проекти і програми, а в економічній і управлінській науках – дисципліна
„Економіка проектів і програм”.
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ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлено роль адміністративного мотивування інновацій у державній

стратегії економічної модернізації та механізм перерозподілу ресурсів у виділені сектори
економіки.

The article outlines the role of the administrative state in motivating innovation strategy of
economic modernization and the mechanism of redistribution of resources in selected sectors.

Ключові слова: інноваційна діяльність, економічна модернізація, державне регулювання.

Актуальність теми зумовлена поставленим Президентом України завданням із відновлення
економічного зростання й модернізації економіки країни, що потребує як теоретичної оцінки
можливостей реформування, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності
економіки (включаючи інституціональний чинник), так і трансформації економічної політики
країни в політику інноваційно-технологічного розвитку [1]. Головним суб’єктом такої політики
є держава, реформуючий вплив якої зазнають особливі інституціональні обмеження шляхом
стимулювання інноваційної діяльності [2, c. 15].

Під інноваційною діяльністю розуміють економічну діяльність, пов’язану з
трансформацією ідей (результатів наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних
досягнень) у технологічно нові чи вдосконалені продукти (послуги), які впроваджені на ринку,
в нові чи вдосконалені технологічні процеси або засоби створення чи поширення послуг, що
використовуються у практичній діяльності. Ступінь розвитку інноваційної діяльності в країні
можна виміряти окремими показниками, серед яких: питома вага підприємств, що
впроваджують інновації; наукоємність ВВП; наукоємність промислового виробництва;
кількість освоєних підприємствами інноваційних видів продукції тощо.

У кінці 1980-х рр. питома вага підприємств, що займалися розробкою та впровадженням
нової чи вдосконаленням існуючої продукції або виробничих процесів, у промисловості
колишнього СРСР становила 60–70 %, а в 1992–1995 рр. частка інноваційно активних
підприємств України була в межах 20–26 %. У 1997 р. питома вага підприємств, що здійснювали
інновації, у загальній кількості промислових підприємств становила 17 %, у 2000 р. – 18,0 %, у
2003 р. – 15,1 %, у 2004 р. –13,7 % [3, c.15], у 2007 р. – 14,2 % [4]. Серед країн Європейського
Союзу мінімальні аналогічні показники мають Португалія – 26 % та Греція – 29 %, які майже
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удвічі вищі від України. А країнами-лідерами у цій галузі є Нідерланди (62 %), Австрія (67 %),
Німеччина (69 %), Данія (71 %) та Ірландія (74 %) [3, c. 52].

В Україні питома вага видатків на дослідження й розробки у ВВП, або наукоємність ВВП,
становить близько 0,95 %, Водночас в ЄС показник наукоємності ВВП у середньому становить
1,9 %, а у Фінляндії й Швеції – 3,7 %, Німеччині – 2,7 % [1]. За випуском продукції 3-й
технологічний уклад в Україні становить майже 58 %, 4-й – 38 %, і тільки 4 % – 5-й технологічний
уклад [4]. Про розвиток технологій та інновацій у різних країнах світу свідчить індекс
конкурентоспроможності, розроблений організаціями Всесвітнього економічного форуму.
Дані цього звіту за 2009–2010 рр. представлені у таблиці 1.

Таблиця 1
Ранжування країн за індексом глобальної конкурентоспроможності у 2009-2010 pp.

Глобальний індекс
конкурентоспро-

можності

Субіндекс
розвитку

технологій

Підіндекс
інновацій та

розвитку ділової
практики

Розвинені країни ЄС
Швеція 4 1 4
Данія 5 4 7
Фінляндія 6 10 6
Німеччина 10 2 9
Великобританія 13 8 14
Франція 16 24 15
Австрія 17 19 11
Бельгія 18 22 13
Люксембург 21 5 22
Ірландія 26 21 20
Іспанія 31 29 35
Португалія 43 31 41
Італія 48 39 34
Греція 71 53 66

Нові члени ЄС
Чехія 31 30 26
Кіпр 34 38 32
Естонія 35 16 42
Словенія 37 32 30
Польща 46 48 46
Словаччина 47 33 57
Мальта 52 27 48
Литва 53 36 53
Угорщина 58 40 61
Румунія 64 58 75
Латвія 68 47 86
Болгарія 76 56 89

Пострадянські країни
Росія 63 74 73
Україна 82 80 80
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Майже п’ята частина наукового потенціалу нашої держави працює на закордонні
замовлення: у 2001 р. – 22,4 %, у 2002 р. – 26,2 %, у 2003 р. – 24,3 %, у 2004 р. – 21,4 %, у 2005 р.
– 24,4 %, 2006 р. – 19,4 %. 2007 р. – 15,9 %. У галузі технічних наук ця частка у 2007 р. становила
24,6 %, в інститутах Міністерства промислової політики – 41,4 % [3].

На думку фахівців [5], причини такого стану розвитку інноваційної діяльності в Україні
приховані у: (1) недостатньому попиті на інвестування в дослідження й інновації з боку
економіки; (2) недостатності ресурсів для НДДКР та інновацій.

Наведені дані свідчать, що об’єктивні умови розвитку світового господарства посилюють
прагнення країн до інноваційно-технологічного розвитку для прискорення економічного
зростання. Для України інноваційна орієнтація економіки є вимогою її модернізації. Адже
матеріальною основою розвитку в сучасних умовах більшою мірою стає стан і динаміка
зростання інноваційної сфери.

Соціологічна школа інституціоналізму на чолі з Ф. Перру і його прибічники створили
оригінальну теоретичну концепцію державного управління економікою, яка одержала назву
„державний дирижізм”. Одним із найважливіших принципів державної економічної політики
ця школа проголосила принцип вибіркової політики держави, покладений в основу концепції
„привілейованих точок застосування сили”. Сучасні новітні галузі, вважали прибічники цього
напрямку, – це мотори, рушійні сили прогресу. Вони або удосконалюють інші галузі або
готують масові нововведення в майбутньому. Саме розвиток цих галузей-моторів і повинний
бути метою вибіркової політики уряду, оскільки вони модифікують структуру всієї національної
економіки [6, c. 204]. В основу реалізації цієї стратегії покладено принцип додатного зворотного
зв’язку, згідно з яким прогресивні зміни, що відбуваються у системі, накопичуються і
посилюються, існуючи протягом певного часу в агресивному середовищі „старих” відносин,
форм і методів господарювання. Потім деструктивні чинники витісняються конструктивними
і в результаті їх взаємодії елементи „старої” системи набувають ознак узгодженого
функціонування, внаслідок чого в системі формується нова позиційна модель на основі
нової рівноваги, як віддзеркалення загальної тенденції суспільно-економічної динаміки.

При цьому дії держави не можуть обмежуватися скасуванням формальних обмежень на
розвиток підприємницьких ініціатив у певних сферах. Відповідно, критично важливою стає
спроможність держави розповсюдити правила і стандарти ведення бізнесу, які довели свою
життєздатність і які забезпечують інноваційний розвиток і пожвавити ділову активності в
суспільстві в цілому.

Дослідження сучасних інституціональних аспектів функціонування української економіки
свідчить, що перехід до інноваційної моделі розвитку в умовах відсутності реальної
економічної зацікавленості у такій цілеспрямованості реформ можливий, шляхом:

– модифікації інноваційних та інвестиційних пріоритетів у реальному секторі;
– створення бізнес-одиниць, які запроваджують радикальні інновації [7, c. 27].
Адміністративна модифікація пріоритетів ґрунтується на створенні механізму

адміністративного мотивування інновацій у найбільших компаній шляхом розповсюдження
існуючих неформальних зв’язків держави, великого бізнесу і фінансових установ на
інноваційний процес, що істотно зменшить конкуренцію між новаторами та прискорить
адаптацію нової господарської моделі. При цьому інституціональні вимоги до такої моделі
господарювання виявляються менш суттєвими, порівняно із орієнтацію на радикальні
інновації.
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По-перше, допускається збереження непрозорості суб’єктів реального сектора.
Зрощування з фінансовими установами дозволить їм швидше приймати рішення про виділення
грошових коштів на основі даних внутрішнього моніторингу діяльності компаній.

По-друге, не потрібним є створення жорсткої системи захисту прав зовнішніх власників
капіталу. Інтереси фінансових установ ураховані в межах неофіційних механізмів, тоді як
дотримання прав решти інвесторів є економічно другорядним завданням.

По-третє, позитивною є роль високої концентрації власності. Наявність домінуючих
акціонерів для пов’язаних фінансових установ означає певну гарантію стабільності
взаємовідносин, надійності здійснюваних інвестицій.

По-четверте, наявність неформальних зв’язків у реальному секторі є сприятливим
чинником для успішної реалізації запропонованої моделі. В умовах адміністративної орієнтації
на формування покращуючих інновацій, перерозподілу ресурсів і гнучкості умов взаємодії
компаній нові підприємці можуть розраховувати на підтримку з боку більших господарських
структур. За спрямованості автономних підприємців на отримання прибутків це не є
можливим, оскільки тут інтереси окремого учасника не відповідатимуть інтересам
господарської системи в цілому.

Таким чином, держава повинна перебудувати мотивації в реальному секторі на користь
інноваційної діяльності. Вихідним моментом у розв’язанні цього завдання є визначення
стратегічних пріоритетів розвитку. Наприклад, у повоєнній Японії у п’ятирічному плані
економічної незалежності, розробленому у 1955 р., цілі визначалися лаконічно: зростання,
інвестиції та експорт.

Зазначимо, що в Україні збережений достатній інноваційний потенціал у таких сферах, де
державна політика підтримки може виявитися мінімально витратною, зокрема в:

– окремих галузях обробної промисловості (радіоелектронне стеження, радіолокація,
засоби наведення високоточної зброї, системи бронетанкової техніки, системи протиповітряної
оборони);

– енергетичному атомному машинобудуванні;
– авіаційному та енергетичному турбінобудуванні;
– ракетній, авіаційній та космічній техніці;
– технології надвисоких частот;
– кристалічних матеріалів для мікроелектроніки та сонячної енергетики [4, c. 24].
З іншого боку, визначаючи на державному рівні інноваційні пріоритети, їх доцільно

порівняти із європейськими, визначеними в новій редакції Лісабонської стратегії „Нове союзне
партнерство заради економічного зростання та зайнятості”: охорона здоров’я за допомогою
електроніки; фармацевтика; транспорт і матеріально-технічне забезпечення; навколишнє
середовище; креативні індустрії*, продукти яких представлені в цифровому форматі [5, c. 10].

Після визначення пріоритетів формуються механізми створення державою економічних
мотивів перерозподілу ресурсів господарюючих суб’єктів у виділені сектори економіки.
Найпоширенішим є фіскальний механізм адміністрування, в межах якого головну роль відіграє
політика загальних і цільових субсидій, тарифів, податкових пільг, імпортного мита і кількісних
обмежень доступу іноземних господарюючих суб’єктів на внутрішній ринок.

* Креативні індустрії – це галузі, що мають своїм джерелом індивідуальну творчість та майстерність
і здатні створити додану вартість та нові робочі місця через продукування та використання
інтелектуальної власності. Прикладами таких галузей є архітектура, дизайн, виготовлення модного
немасового одягу, кіно-, відео- та аудіо продукція, програмне забезпечення, пов’язане з освітою та
проведенням вільного часу, видавнича діяльність тощо.
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Однією з форм підтримки підприємств, що здійснюють інвестування у науково-технічну
діяльність, є дослідницький податковий кредит. Він надає право вилучати з оподатковуваного
доходу поточні витрати на дослідження та впроваджувальні роботи. Розміри дослідницького
податкового кредиту надаються або через визначення максимуму суми, яку дозволяється
відраховувати від податку або у вигляді певного відсотка від загальної величини податкових
зобов’язань щодо прибутку платника податку. Такий відсоток може змінюватися. Наприклад,
у Франції за різні періоди він становив 25, 30 і 50 %. У Великобританії законодавством
передбачено списання витрат на НДДКР на собівартість продукції. У Німеччині передбачені
дотації на підвищення кваліфікації науково-дослідного персоналу, дотації малим підприємствам
на інвестування у НДДКР під час придбання патентів і рухомого майна, а також на період
вкладень у нерухоме майно, що використовується для НДДКР. В узагальненому вигляді
найбільш поширені способи стимулювання інноваційної активності у провідних європейських
країнах представлені в таблиці 2.

Таблиця 2
Найбільш поширені засоби стимулювання інноваційних процесів у ряді країн світу

Джерело: [3, с.129].

Засоби стимулювання Величина
Великобританія

1. Зменшення податку на прибуток для венчурних
фірм

Звичайний податок на прибуток 35 %, а
для венчурних фірм – 25 %

2. Система страхування коштів, які надаються
венчурним фірмам

Держава гарантує повернення 70 %
середньострокових позик, які надаються на
2–7 років

3. Списання витрат на НДДКР на собівартість
продукції

У будь-якій сумі

4. Субсидії на проведення досліджень з розробки
нових видів продукції чи технологій

75 % витрат фірм, на яких зайнято до
50 осіб

5. Відшкодування витрат на нововведення згідно з
державними програмами по субсидуванню малих
інноваційних фірм

До 50 % витрат на нововведення

Італія
1. Пільгові кредити на технологічні нововведення
(50 % суми кредиту видається протягом реалізації
програми модернізації та 30 % – на її завершальній
стадії)

До 80 % вартості проекту на термін
15 років

2. Субсидії малим і середнім підприємствам
видобувної та обробної промисловості на купівлю
та лізинг ПК

25 % (32 % для південних районів країни)
від вартості ПК

3. Зменшення прибуткового податку До 50 % витрат на НДДКР протягом року.
До 100 % витрат на НДДКР (якщо
результати досліджень не можуть знайти
застосування на практиці протягом року)

4. Прискорена амортизація під час технічного
переоснащення

45 % вартості основних фондів (по 15 % на
рік), протягом 3 років з моменту
придбання устаткування (понад звичайних
норм амортизаційних відрахувань)

5. Податкові пільги у випадку купівлі передової
технології

До 25 % від суми інвестицій для
підприємств з чисельністю зайнятих до
100 осіб

6. Зниження податкових платежів До 40–50 % витрат на купівлю послуг, що
сприяють запровадженню нової технології,
залежно від розміру підприємства

Франція
1. Державні дотації організаціям, що займаються
науково-дослідними роботами за контрактами

До 50 % суми витрат на проведення робіт
за замовленнями малих і середніх
підприємств

2. Субсидії малим і середнім підприємствам До 50 % витрат підприємств на найом
наукового персоналу

3. Податковий кредит на приріст витрат на НДДКР 25 % приросту витрат компаній на НДДКР
порівняно з рівнем минулого року

4. Пільговий податок для нових компаній 25 % податку на прибуток протягом 3-х
років

5. Не обкладаються податками кошти, що
вкладаються у ризикові проекти
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Проте часто подібних заходів недостатньо. Причина криється у відсутності у захищених
від конкуренції пріоритетних галузей і компаній стимулів до інновацій. Наприклад, дослідження
південнокорейської економіки у 1990–1998 рр. свідчать, що загроза появи на ринку конкурентів
і, як наслідок, відсутності гарантій довгострокового виживання підприємств у період
циклічного зростання економіки спричиняє підвищення факторної продуктивності на 45 %, а
під час спаду – на 65 %. Тому фіскальні заходи звичайно доповнюються адміністративним
моніторингом ефективності господарювання у стратегічних галузях економіки.

Завдання фінансового забезпечення інвестиційної і інноваційної діяльності вирішується
шляхом включення держави або її уповноважених інститутів до механізму фінансування
економічних агентів. Наприклад, способом мобілізації фінансових ресурсів на стратегічних
напрямах модернізації може бути створення державою власних фінансових установ – банків
розвитку. Принципи їх діяльності відрізняються від стандартних цілей приватних суб’єктів
фінансового сектора і спрямовані на розв’язання макроекономічних завдань. Тому прибуток,
як правило, не підлягає розподілу між засновниками і спрямовується на розширення обсягів
інвестицій. Одночасно банки розвитку одержують особливий пільговий порядок
рефінансування з боку центрального банку, звільняються від податків, для них застосовуються
занижені вимоги щодо формування обов’язкових резервів, відкривається доступ до державних
гарантій за умови залучення коштів з ринків капіталу. Консолідовані так грошові ресурси
направляються на підтримку пріоритетних секторів економіки і розповсюдження інноваційних
процесів у масштабах всього господарства.

На жаль, розглянутий механізм участі держави у інноваційно-інвестиційних проектах
реального сектора має суттєві недоліки, зумовлені домінуванням обмеженої кількості лідерів
в економіці. Найбільші компанії, залучені до неформальних відносин з органами влади, а
також ті, що мають тісні зв’язки з фінансовою системою, одержують пріоритет у розвитку
стратегічних напрямів бізнесу. Але тут потрібно відмітити такий позитив, як чинник взаємної
довіри органів влади і крупного бізнесу, наявність спільних чи таких, що перетинаються,
рентних інтересів, яка сформувалася під впливом неформальних інститутів.
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В УПРАВЛІННІ
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

У статті проаналізовано досвід здійснення інноваційної політики промислово
розвинених країн, здійснено порівняльний аналіз та розглянуто методи прямого і непрямого
стимулювання інноваційно-інвестиційної сфери.

The article analyzes the experience of innovation policy in industrialized countries, the
comparative analysis and discussed methods of direct and indirect stimulation of innovation
and investment sphere.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна політика, методи прямого і
непрямого стимулювання.

На сьогодні вибір інноваційного шляху розвитку є необхідною умовою економічного
зростання України. Підвищення інноваційної активності національної промисловості, адаптація
науково-дослідного комплексу до умов ринкового господарства, покращання взаємодії
державного і приватного секторів є першочерговими завданнями, від вирішення яких залежить
вироблення ефективної науково-технічної, інноваційної та промислової політики країни.

У зв’язку з цим вивчення досвіду Євросоюзу й окремих промислово розвинених країн
світу сприяє отриманню нового бачення стимулювання інноваційної діяльності, корисних
знань, які можуть бути використані в Україні.

Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практичних питань розвитку науки про
інновації зробили такі зарубіжні науковці: Я. Вандейн, А. Кляйхнет, Н. Кондратьєв, Р. Менш,
А. Пригожин, І. Шумпетер.

В Україні дослідженням інноваційних процесів і вивченням зарубіжного досвіду у цій
сфері займалися такі вчені: Л. Антонюк, Ю. Бажал, В. Геєць, В. Марцин, С. Онишко,
А. Поручник, В. Савчук, В. Семиноженко, А. Скрипник, Л. Тулуш, Л. Федулова, А. Харін,
М. Чумаченко, А. Яковлєв.

Незважаючи на суттєвий внесок зазначених науковців у становлення та розвиток
інноваційної науки, практика інноваційної діяльності постійно потребує нових наукових
розробок та ефективного використання зарубіжного досвіду щодо інноваційної діяльності.

У даному дослідженні ми розглянемо зарубіжний досвід втілення в життя інноваційної
політики, зокрема при регулюванні інноваційних процесів в економіці, та можливість його
застосування на теренах України.

Інноваційна політика – одна зі складових загальнодержавної політики, що полягає у
проведенні цілого комплексу заходів, спрямованих на розвиток інновацій та забезпечення

© Шевчук С. В., 2011
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повного циклу створення і реалізації інноваційного продукту. Інноваційна політика поєднує
класичну підтримку досліджень, стимулювання процесів обміну між наукою й економікою, а
також формування сприятливих інноваціям ринкових умов.

На сьогодні економісти, залежно від ступеня втручання держави в економіку, виділяють
три групи країн: у першій превалює концепція активного втручання країни в управління
економіки (Японія, Франція); друга характеризується зосередженням на ринкових відносинах
(США); третя дотримується „проміжного” варіанта в економічній, у тому числі інноваційній
політиці: державне регулювання поєднується з низьким ступенем централізації державного
апарату, з використанням при цьому нежорстких методів впливу при розвиненій паритетній
системі інтересів уряду та бізнесу [1].

Державна політика розвинених країн світу містить методи прямого і непрямого
стимулювання інноваційно-інвестиційної сфери.

До прямих методів належать:
– бюджетне фінансування чи надання кредитів на пільгових умовах підприємствам і

організаціям, що здійснюють наукові розробки та готують кваліфіковані кадри;
– безоплатна передача або надання на пільгових умовах державного майна та земельних

ділянок для організації інноваційних підприємств;
– створення наукової та обслуговуючої інфраструктури у регіонах, де концентрується

науково-дослідна діяльність;
– реалізація цільових програм, спрямованих на підвищення інноваційної активності бізнесу;
– державні замовлення, переважно у формі контрактів на проведення НДР, які забезпечують

початковий попит на нововведення, а потім широко застосовуються в економіці країни;
– створення науково-технічних зон із спеціальним режимом інноваційно-інвестиційної

діяльності.
До непрямих методів відносять:
– податкові пільги на інвестиції, що здійснюються в інноваційну сферу;
– різноманітні пільги для суб’єктів економічної діяльності, які спеціалізуються на науково-

технічних напрямах;
– законодавчі норми, які стимулюють науково-дослідну активність [2, с. 25].
Щодо прямих методів державного регулювання інноваційних процесів, то вони бувають,

як правило, адміністративно-відомчі та програмно-цільові.
Адміністративно-відомча форма проявляється у вигляді прямого дотаційного

фінансування, що здійснюється відповідно до спеціальних законів, які ухвалюються
безпосередньо для підтримки інноваційного процесу.

Прикладом може слугувати Закон Стівенсона-Вайдлера „Про технологічні нововведення”,
що був прийнятий у США у 1980 році. Цей Закон передбачав ряд заходів стимулювання
промислових інновацій, серед яких:

– створення спеціальних організацій у межах апарату виконавчої влади для вивчення та
стимулювання інновацій;

– підтримка в обміні науковим та технічним персоналом між університетами,
промисловістю та федеральними лабораторіями;

– мотивувальні програми для фізичних осіб та корпорацій, що роблять значний вклад у
розвиток науки та техніки.
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На сьогодні у більшості розвинених країнах світу законодавчо встановлено мінімальний
обсяг бюджетних асигнувань на інноваційну діяльність. Наприклад, конституцією Японії
визначено, що бюджетні кошти, які виділяються на розвиток фундаментальних досліджень, не
можуть становити менше 3 % валового національного доходу [3, с. 43].

При програмно-цільовій формі державного управління інноваціями створюється система
державних контрактів на купівлю тих чи інших товарів та послуг. Для впровадження інновацій
підприємствам надаються пільгові кредити, фінансування здійснюється шляхом державних
цільових програм підтримки нововведень. Контрактне фінансування передбачає укладання
договору між замовником (держава) та підрядником (фірма) про виконання НДДКР у певній
галузі (аерокосмічній, хімічній), де чітко прописуються строки завершення роботи, розподіл
праці між виконавцями, характер матеріальної винагороди, а також взаємні зобов’язання та
економічні санкції. У США так фінансується 77 % федеральних затрат на проведення НДДКР [4,
с. 74].

Необхідно зазначити, що особливе місце в прямих методах державного управління
інноваціями посідають заходи щодо стимулювання об’єднання промислових корпорацій у
сфері НДДКР та університетів з промисловістю. Стосовно співробітництва університетів з
промисловими підприємствами, то цей тандем, з одного боку, сприяє доведенню нових
наукових ідей до стадії їх комерційної реалізації, а з іншого – створює умови для зацікавленості
промисловості у фінансуванні наукових досліджень.

Федеральним законодавством США виконання державних замовлень на створення нової
техніки і технологій, проведення військових і суспільних програм НДДКР є найважливішими
функціями економіки країни. Підтримуючи постійно внутрішній ринок у конкурентному
стані, держава через законодавчо-нормативний механізм надає приватним корпораціям, її
підрядникам, також задіяним у програмах НДДКР, безприбутковим корпораціям великий
діапазон пільг і переваг, порівняно з корпораціями, що діють у загальнонаціональному
масштабі.

Серед прав і переваг можна виділити такі:
– безкоштовне використання промислового обладнання та наукових лабораторій держави;
– пільги на купівлю сировини, матеріалів тощо на внутрішньому ринку;
– можливість купівлі сировини, матеріалів за пільговими цінами від державних відомств і

державних фондів;
– особлива податкова знижка на прибуток корпорацій;
– дострокова амортизація основних фондів;
– безкоштовна аренда державної земельної власності;
– перепідготовка науково-технічних, виробничих кадрів, фахівців, задіяних на зарубіжних

фірмах, у науково-дослідних центрах, університетах, у зв’язку із виконанням державних програм
НДДКР.

Так, у середньому країни ЄС спрямовують на НДДКР 1,9 % ВВП, у той час як США –
2,64 %, Японія – 3,04 % (зауважимо, що у ряді європейських країн цей показник вище: у
Швеції – 3,6 %, Фінляндії – 3,1 %). Якщо у США частка приватного сектора в загальних витратах
на НДДКР становить 68,2 %, то в ЄС – 56,3 %. Відставання Західної Європи від конкурентів
багато в чому зумовлене специфічними рисами цього регіону. Так, розширення ЄС за
рахунок нових членів зумовлює нові проблеми науково-технічного розвитку, що проявляються
у високій частці держсектора, недостатніми стимулами до підприємництва, розбіжностями в
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національних інноваційних системах, характері та ступені інноваційного розвитку держав –
членів Євросоюзу. Останнім часом ЄС зміг домогтися деяких зрушень у реалізації стратегії
інноваційного розвитку, але США можна назвати державою, що у світовому господарстві
функціонує з найбільш динамічною технологічною економікою і поєднує прогресивні
нововведення з комплексом державних установ, що дозволяє швидко впроваджувати дані
технології в економіку.

Непрямі методи державної інноваційної політики спрямовані, з одного боку, на
стимулювання самих інноваційних процесів, а з іншого – на створення сприятливого
загальногосподарського і соціально-політичного клімату для новаторської діяльності.

Податкове регулювання вважається підґрунтям непрямого регулювання інновацій [5, с.
15].

Усі без винятку розвинені країни регулюють інноваційну підприємницьку діяльність,
застосовуючи пільгове оподаткування до прибутку підприємств залежно від його спрямування
на інноваційні вкладення. Існує залежність, визначена Міністерством промисловості Швеції:
„Якщо розмір податку на прибуток варіює між 0 і 25 %, то схильність до підприємництва
швидко зменшується, якщо податок сягає 50 % прибутку, то схильність до інновацій і пов’язаних
з ними капітальних вкладень практично зникає” [6]. Важливість цього інструменту державного
регулювання усвідомлюється практично в усіх промислово розвинених країнах, і кожна з них
прагне знайти свою оптимальну модель оподаткування прибутку.

На відміну від США, де, як уже зазначалося, переважно акцент робиться на створенні
сприятливих умов для ведення бізнесу взагалі, що зумовлює рівні умови для впровадження
інноваційних продуктів в усі галузі народного господарства, а у таких країнах, як Японія та
Франція, уряд визначає пріоритетні напрями інноваційно-технологічного розвитку, яким
надається суттєва фінансова підтримка [7, с. 93].

Японська модель передбачає свідоме надання пріоритету обраним напрямам, при цьому
особлива увага звертається на конкретні технології. Іншими словами, на державному рівні
визначаються технологічні переваги, які повинні бути досягнуті, і надалі стимулюється їх
розвиток, щоб потім переводити на нові технології все виробництво.

Аналізуючи інноваційну політику і механізми стимулювання інноваційної діяльності країн
ЄС, потрібно відзначити, що за останнє десятиліття в цьому напрямі відбулися значні зміни як
на національному рівні, так і в рамках окремих країн і регіонів. Велику роль у процвітанні
Європейського співтовариства в цілому й особливо країн, що до нього входять, відіграють
наукомісткі експортні виробництва і сектор послуг, що і визначають його провідне місце на
світовому ринку.

У другій половині 90-х років уряди майже всіх західноєвропейських країн прийняли
програми стимулювання інноваційної діяльності. Незважаючи на національні відмінності в
підходах, можна виділити три загальних для них аспекти.

1. Створення нових адміністративних структур, заснованих на системному характері
інновацій. Деякі країни (Велика Британія, Німеччина) змінили функції міністерств або створили
нові міністерства, які займаються питаннями інноваційної політики. У Фінляндії очолювана
прем’єр-міністром Рада з наукової і технологічної політики взяла відповідальність за
стратегічний розвиток і координацію цієї політики, а також інноваційну систему в цілому. В
Іспанії уряд у межах національної інноваційної програми сформував координаційну структуру
у сфері інноваційної політики під керівництвом прем’єр-міністра. Внесені також зміни до
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механізму координації – створені нові координаційні органи (інноваційні ради) або до
компетенції вже існуючих наукових рад належать питання інноваційної діяльності.

2. Визнання на урядовому рівні інновацій, проведення широкої урядової кампанії з проблем
нововведень, активізація діалогу між науковим співтовариством, промисловістю і
громадськістю. Практика проведення інформаційних кампаній поширена у Великій Британії
і Німеччині. В Іспанії створений форум інформаційного суспільства, одним з головних завдань
якого є стимулювання координації діяльності уряду і різних промислових та громадських
організацій при розробці Національного плану дій щодо створення інформаційного
суспільства.

3. Використання нового механізму прогнозування і визначення пріоритетів „Передбачення”
(„Foresight”) для формування національної інноваційної стратегії. Його мета – визначення
стратегічних напрямів досліджень та інновацій для підвищення конкурентоспроможності
країни [8].

У 2007 році стартувала Сьома рамкова програма наукових досліджень, технологічного
розвитку і демонстраційної діяльності (7-РП), що розрахована до 2013 року. Головна увага 7-
РП присвячена стратегічним тематичним напрямам з урахуванням інтересів приватного
бізнесу, що є відмінним від 6-РП, яка була орієнтована на створення і структуризацію єдиного
інноваційного простору. Розширення участі малих і середніх підприємств (МСП) у Сьомій
рамковій програмі є пріоритетним завданням для ЄС. Зазначимо, що відповідно до законодавчо-
нормативної бази ЄС встановлені такі критерії визначення малого та середнього бізнесу:

– кількість зайнятих – до 250 осіб;
– кругообіг капіталу не повинний перевищувати 50 млн євро.
Таким критеріям відповідає 23 млн, або 99 %, підприємств у ЄС, на яких за останні роки

було створено 80 % нових робочих місць [9]. Для таких підприємств забезпечуються найбільш
сприятливі умови, у тому числі заохочення до інноваційної діяльності. Інноваційні проекти
покликані не тільки покращувати діяльність МСП, але і сприяти розширенню участі МСП і
дослідників з нових країн-членів ЄС у 7-РП [8].

Важливим напрямом державної політики всіх розвинених країн є розвиток венчурного
підприємництва. Прикладами успішного розвитку венчурного бізнесу у США слугують
підприємства провідних промислових галузей. Так, більшість компаній у галузі комп’ютерної
техніки та технологій уже є лідерами не тільки на теренах цієї держави, а і поза її межами. Так,
всесвітньо відома компанія „Hewlett Packard” у свій час була також профінансована венчурними
фондами.

У США оборотний капітал підприємств, що користуються підтримкою венчурних коштів,
зростає швидше ніж у 500 найбільших американських промислових компаній [10, с. 9]. Успіх
фірм венчурного формату зумовлений здійсненням більш високих витрат на НДДКР у
розрахунку на одну людину. В Україні питоме фінансування в розрахунку на одного дослідника
значно менше, ніж у розвинених країнах світу, у середньому у 2007 році воно становило
78 тис. грн, тобто близько 16 тис. дол. США. Після всесвітньої фінансової кризи, недавніх змін
валютних курсів цю суму можна зменшити майже удвічі. У Франції цей показник становить
205,4 тис. дол., в Австрії – 232,2 тис. дол., в Германії – 242,4 тис. дол., а в США – понад 260 тис.
дол. У Російській академії наук даний показник становив у 2006 році 22–25 тис. дол.

Отже, країни Євросоюзу взяли у ХХІ ст. курс на подальше поглиблення кооперації у сфері
НДДКР і підвищення ефективності інноваційної діяльності, що сприятиме посиленню їхніх
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конкурентних позицій на світовому ринку сучасних технологій. Необхідно підкреслити, що
процеси в технологіях переробки інформації, системах телекомунікацій і фінансових
технологіях приводять до формування єдиного світового ринку товарів. З посиленням
міжнародних інтеграційних процесів і узгодженою економічною політикою, іманентною
членам ЄС, формується можливість розробки єдиної інноваційної політики на рівні держав-
членів співдружності.

Україна не повинна стояти осторонь цих процесів, важливим є вчасне запровадження
ряду змін в інноваційно-інвестиційній політиці держави для усунення структурних
диспропорцій, створення збалансованої конкурентної системи переваг на світовому ринку.
Потрібно задіяти потужні інструменти державної економічної політики, які б сприяли
подоланню кризи, конкурентоспроможності національної економіки та заклали тим самим
підґрунтя для зростання добробуту населення.
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Розглянуто особливості правового регулювання, зосереджено, зокрема, увагу на

адміністративному регулюванні житлово-комунального господарства, з економічного
погляду проводиться дослідження економічного державного регулювання житлово-
комунального господарства.

A legal and administrative regulation of municipal housing ekonomy is analyzed and
economic state regulation of municipal housing ekonomy is researched.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, комунальне господарство,
розвиток, управління, комунальні послуги.

На шляху економічного становлення та перебудови незалежної української держави одним
із найважливіших завдань є конструктивне розв’язання проблем, що існують в українському
суспільстві. Основною з таких проблем є державне регулювання такої важливої сфери, як
житлово-комунальне господарство.

Взагалі державне регулювання є діяльністю держави щодо створення правових, економічних
і соціальних передумов, необхідних для функціонування економічного механізму відповідно
до цілей і пріоритетів державної економічної політики. Раціональне державне регулювання
ставить за мету не протистояння механізму ринкового регулювання й не підміну його, а
свідоме виконання регулюючого потенціалу, надання ринковим регуляторам
цілеспрямованого характеру, що сприяє досягненню поставлених державою цілей і пріоритетів
з найменшими економічними та соціальними витратами [8].

Державне регулювання житлово-комунального господарства базується на основних
засобах впливу на ринок, таких як: законодавчі акти, прогнози розвитку національної економіки,
цільові комплексні програми, державні замовлення і державні контракти, державні інвестиції,
державні і місцеві бюджети, бюджетні дотації, субсидії, податки й податкові пільги, державні
кредити, державні резерви, соціально-економічні нормативи, галузеві загальнодержавні норми
і стандарти, норми амортизації, системи фіксованих граничних і вільних цін, індексування цін,
встановлення єдиної тарифної системи та ін.

Проблемами регулювання житлово-комунального господарства на сучасному етапі
розвитку займалися такі провідні вчені, як Л. В. Беззубко, Ю. Т. Лега, Т. М. Качала,
Н. Ф. Чечетова, В. І. Логвиненко, Тищенко, М. О. Кизим, Т. П. Юр’єва, С. Ю. Юр’єва та ін.
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Однак проблеми державного управління житлово-комунального господарства на
сучасному етапі ще не вичерпали себе. Сучасні умови господарювання вимагають
удосконалення існуючих і розробки нових механізмів державного регулювання.

Мета статті полягає в необхідності державного регулювання і контролю житлово-
комунального господарства. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні
завдання:

– розгляд правового регулювання житлово-комунального господарства;
– висвітлення адміністративного регулювання житлово-комунального господарства;
– дослідження економічного державного регулювання житлово-комунального

господарства.
Державне регулювання житлово-комунального господарства здійснюється за допомогою

таких методів, як правові, адміністративні та економічні, які, в свою чергу, мають основні
форми. Так, правове регулювання житлово-комунального господарства в Україні здійснюється
нормативно-правовими актами, такими як: Житловий кодекс, Цивільний кодекс, Земельний
кодекс, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами
Держжитлокомунгоспу, Держбуду та Мінбуду України.

Адміністративне державне регулювання житлово-комунального господарства полягає у
встановленні норм і стандартів, які регламентують вимоги до якості робіт і послуг, продукції
та організації виробничих процесів, а також в охороні навколишнього середовища та створення
мінімальних побутових умов для слабо соціально захищених споживачів комунальних послуг.
Адміністративними інструментами, що регулюють житлово-комунальне господарство, є укази,
постанови та розпорядження виконавчих органів влади, що дозволяють, забороняють,
обмежують чи нормують окремі види діяльності житлово-комунального господарства
(наприклад, затвердження стандартів якості послуг, екологічних норм та ін.).

Економічне державне регулювання житлово-комунального господарства здійснюється
засобами бюджетної політики, цінової політики і цінового регулювання. Роль державного
регулювання також полягає в застосуванні методів непрямого впливу держави на
ціноутворення, що передбачається проведенням активної антимонопольної політики.

Головною особливістю житлово-комунального господарства є те, що воно включає в
себе як підприємства, що є суб’єктами монополії, так і підприємства, які можуть ефективно
функціонувати в конкурентному середовищі. Тому ще зі становлення України як незалежної
держави виникла необхідність у державному регулюванні і контролі в житлово-комунальній
сфері, а також потреба у демонополізації житлово-комунального господарства і впровадженні
на цьому ринку здорової конкуренції.

Під час змін законотворчої діяльності державних органів, що спрямована на створення
ефективної системи державного регулювання природних монополій, все ж таки зростають
ціни на товари, роботи, послуги підприємств житлово-комунального господарства, що не
завжди є економічно обґрунтованим. Разом з тим виникають часті випадки порушення прав
споживачів і, як наслідок, рівень інвестицій у цю дуже важливу сферу діяльності є досить
низьким.

Державне управління житлово-комунальним господарством здійснює Кабінет Міністрів
України, виконкоми місцевих рад народних депутатів, міністерства, державні комітети і
відомства, а також спеціально уповноважені державні органи – все це регламентує
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ст. 13 Житлового кодексу Української РСР від 30.06.1983 р. № 5464-Х (з останніми змінами від
12.01.2006 р. № 3334-ІУ) [1].

Основні фонди, які використовують підприємства житлово-комунального господарства,
складаються із основних фондів, що формують інженерну інфраструктуру міст (водо-, тепло-
, і газозабезпечення) і основних фондів, які забезпечують обслуговування об’єктів інженерної
інфраструктури.

Необхідно зазначити, що перша група основних фондів технологічно зумовлює монополізм
більшості підприємств житлово-комунальних послуг. Безпосередньо все це пов’язано з тим,
що такі сфери діяльності, як передача і розподіл електричної енергії, централізоване
водовідведення і водопровід, централізоване забезпечення тепловою енергією, відносяться
до природних монополій, що регламентовано Законом України „Про природні монополії”.
Крім того, сюди також відноситься поставка природного газу та інших речовин,
транспортування яких забезпечується трубопровідним транспортом, і поставка електроенергії.

Відповідно, діяльність підприємств, які визнаються суб’єктами природних монополій, та їх
діяльність у сфері житлово-комунального господарства підпадають під державне регулювання.

Державне регулювання суб’єктів природних монополій відповідно до ст. 8 Закону України
„Про природні монополії” полягає в регулюванні:

– пені (тарифів) на товари, які виробляються (реалізуються суб’єктами природних
монополій;

– цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних
монополій;

– доступу споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних
монополій;

– інших умов здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених
законодавством.

Регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у відповідних сферах здійснюється
національними комісіями регулювання природних монополій, які утворюються і
функціонують відповідно до цього Закону.

У випадках, встановлених законом, регулювання діяльності суб’єктів природних монополій
може здійснюватися органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування [6].

Зараз в Україні існує Національна комісія регулювання електроенергетики, що діє на основі
Положення про Національні комісії регулювання електроенергетики України, яке затверджено
Указом Президента України від 21 квітня 1998 року № 335/98. Відповідно до цього Положення
на Національну комісію регулювання електроенергетики України покладені функції
регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сферах транспортування природного
газу трубопроводами і його розподілі, транспортування нафти і нафтопродуктів, інших речовин
магістральними трубопроводами, а також регулювання діяльності суб’єктів господарювання
на суміжних ринках по забезпеченню природним газом і збереженням природного газу в
обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами і правилами здійснення
підприємницької діяльності по збереженню природного газу. Ця Комісія, на яку покладені
відповідні завдання, здійснює в рамках своєї компетенції державну політику по формуванню
цін на електроенергію, газ нафту і нафтопродукти, тарифів на їх транспортування, збереження,
поставку і розподіл, а також транспортування трубопроводами інших речовин [2].
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Найбільш ефективними заходами в сфері природних монополій є передача в управління,
оренду, концесію об’єктів комунальної власності та впровадження договірних відносин між
власниками комунальної сфери, виробниками та споживачами послуг.

Разом з тим необхідно посилити державне регулювання діяльності суб’єктів природних
монополій, впроваджуючи регулювання цінової політики, інвестиційних процесів,
ліцензування, публікації щорічних звітів про результати діяльності, контролю за дотриманням
умов і правил здійснення підприємницької діяльності [7].

На сьогодні в Україні ще не існує спеціального органу державного регулювання в сфері
житлово-комунального господарства. Його створення було передбачене ще в 1997 році Указом
Президента України „Про заходи щодо реалізації державної політики в сфері природних
монополій”. Відповідно здійснення державного регулювання передбачає державний контроль
за діяльністю суб’єктів природних монополій. Це регламентується ст. 4 Закону України про
природні монополії, де сказано, що державний контроль за додержанням законодавства про
захист економічної конкуренції у сферах природних монополій здійснюється
Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції. Також цим Законом і
Указом Президента України „Про заходи щодо реалізації державної політики в сфері природних
монополій” від 19.08.1997 № 853/97 передбачено, що органи, які регулюють діяльність суб’єктів
природних монополій, сприяють здійсненню об’єднаннями споживачів громадського
контролю за діяльністю суб’єктів природних монополій. Впровадження та здійснення
громадського контролю за діяльністю суб’єктів природних монополій передбачає створення
при регулюючих комісіях рад споживачів або включення до складу наглядових рад підприємств
представників-монополістів представників місцевого самоврядування [4].

Одну із провідних ролей регулювання житлово-комунального господарства займають
органи місцевого самоуправління їх повноваження регламентовані Законом України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Житловим кодексом України, Законом України „Про
місцеві адміністрації”. Згідно з законодавством виконавчі комітети обласних місцевих, районних
рад на території району, міста, району в місті, а також виконавчі комітети селищних рад,
сільських рад народних депутатів:

– здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду;
– керують житловим господарством, забезпечують належний технічний стан, капітальний

і поточний ремонт житлового фонду, що є у віданні ради;
– здійснюють управління житловим фондом місцевих рад;
– здійснюють контроль за станом та експлуатацією відомчого житлового фонду;
– здійснюють облік громадян, які потребують покращання житлових умов, а також контроль

за станом цього обліку на підприємствах, в установах, організаціях, затверджують рішення
про взяття за місцем роботи на облік громадян, що потребуюють покращання житлових
умов;

– приймають рішення про надання жилих приміщень у будинках житлового фонду місцевої
ради, затверджують спільні рішення адміністрації і профспілкового комітету підприємства,
установи, організації про надання жилих приміщень у будинках відомчого житлового фонду;

– здійснюють облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу,
затверджують списки осіб, які вступають до житлово-будівельного кооперативу, і рішення
загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу про прийом до членів кооперативу
та про надання квартири;
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– здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за експлуатацією
та ремонтом будинків, що належать їм, скасовують рішення загальних зборів або правління
житлово-будівельного кооперативу, що суперечать законодавству;

– приймають рішення про включення жилих приміщень до службових, затверджують
рішення загальних зборів членів колгоспу або зборів уповноважених про включення жилих
приміщень у будинках колгоспів до службових і перелік категорій робітників, яким можуть
надаватися такі приміщення;

– видають ордери на жилі приміщення;
– видають охоронні свідоцтва (броню) на жилі приміщення;
– здійснюють контроль за утриманням будинків, що належать громадянам;
– подають громадянам допомогу в проведенні ремонту жилих приміщень;
– здійснюють інші функції відповідно до своєї компетенції і діючого законодавства [1].
Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” регламентуються повноваження

виконкомів сільських, селищних, місцевих рад у встановленні тарифів на оплату побутових,
комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствам та організаціям
комунальної власності відповідної територіальної громади, і погоджують ці питання у
встановленому порядку з підприємствами, установами організаціями, які не належать до
комунальної власності [5].

До їх повноважень можна віднести регулювання цін і тарифів на виконання робіт і послуг
житлово-комунальними підприємствами, а також визначення та затвердження норм
використання та здійснення контролю за їх дотриманням [5].

Не менш важлива роль у реалізації державної політики стосовно реформування житлово-
комунального господарства відведена місцевому самоврядуванню в Загальнодержавній
програмі реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009–
2014 роки [3]. Органи місцевого самоуправління повинні забезпечити ефективне управління,
контроль та моніторинг виконання завдань Програми.

Разом з тим не можна оминути і таку порівняно нову організаційну форму суб’єктів
господарювання в Україні, як об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, виникнення
якої пов’язано із питанням власності на житло, управління та обслуговування житла.
Недосконала законодавча база та інформаційне поле не сприяють поширенню цих об’єднань.
Сприяння на місцевому рівні становленню об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків є найбільш ефективним способом захисту прав власників житла, вплив на вартість і
якість житлово-комунальних послуг, а також дозволятиме створювати умови для залучення
додаткових джерел фінансування робіт по обслуговуванню і ремонту житла.

З огляду на викладене необхідно зазначити, що державна політика реформування житлово-
комунального господарства повинна базуватися за принципом децентралізації механізму
управління комунальним підприємством. З метою підвищення якості надання комунальних
послуг держава повинна вжити всіх можливих заходів щодо створення здорової конкуренції
та альтернативних форм обслуговування житла, у зв’язку з цим постала необхідність у
впровадженні принципу комерційного розрахунку в умовах ринкової інтеграції. Для більш
продуктивної роботи комунальних підприємств потрібно залучати приватний капітал та
приватні ініціативи. Разом з тим доцільно розробити механізми соціального захисту
малозабезпечених верств населення в умовах зростаючих цін на комунальні послуги.
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СУЧАСНІ ФОРМИ ПРОЯВУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ В
УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ

БОРОТЬБИ
У даній статті представлено сучасні форми прояву конкурентоспроможності

транснаціональних компаній, такі як: злиття й поглинання, інвестиції, торговельні війни,
географічна експансія, інновації та ін., в умовах загострення конкурентної боротьби.

In this article authors provide the modern forms of the competitiveness of TNCs, such as:
mergers and acquisitions, investments, trade wars, geographical expansion, innovation, and
others in sharpening competition.

Ключові слова: транснаціональні корпорації, конкурентоспроможність,
транснаціональні злиття і поглинання, конкурентна боротьба, інвестиції, торговельні
війни, географічна експансія, інновації.

Сучасний світовий ринок являє собою складну систему, що постійно змінюється від попиту
та пропозиції товарів і послуг. На ці процеси впливають нові потреби, технологічні зв’язки,
організаційні форми співробітництва, форми прояву конкуренції. На сучасному етапі
можливості транснаціональних компаній (далі – ТНК) не обмежені кордонами їхньої країни
базування. Для того щоб краще визначити особливості конкурентоспроможності, необхідно
пам’ятати, що її основною одиницею є галузь, тобто група конкурентів, що виробляють товари
або послуги та безпосередньо змагаються між собою.

За наявності великої кількість наукових праць з питань прояву конкурентоспроможності
ТНК продовжують займатися актуальними дослідження саме сучасних форм її прояву,
зумовлені подальшим загостренням конкурентної боротьби та неефективністю тих
традиційних форм, які застосовувалися ТНК раніше. Так, значення ціни як центру, навколо
якого довгий час коливалися купівельні переваги, відійшло на задній план і стало не ефективним
методом конкуренції, поступаючись місцем неціновим параметрам. Запекла конкурентна
боротьба ТНК породжує нові різноманітні форми прояву конкурентоспроможності.

© Коваль В. В., 2011
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Дослідження проблеми конкурентоспроможності постійно проводилося у розвинених
країнах. Велику увагу приділяли цьому питанню як зарубіжні вчені-економісти: М. Портер,
Д. Рікардо, Дж. Робінсон, А. Сміт, М. Сторпер, Д. Томпсон, Ф. Хайєк, Е. Чемберлен,
А. Чендлер, так і вітчизняні вчені: Л. Антонюк, Т. Білоус, В. Білошапка, І. Гайдуцька,
Ю. Макогон, В. Новицький, В. Плотніков, В. Рокоча, М. Родова, Л. Руденко, І. Сорока,
О. Шнипко та багато ін.

Метою даної статті є розгляд особливостей форм прояву міжнародної
конкурентоспроможності ТНК у сучасних умовах загострення конкурентної боротьби.

Транснаціональні корпорації мають велику владу в умовах глобалізації світової економіки.
Багато корпорацій є багатшими і могутнішими, ніж держави, які прагнуть регулювати їх. За
рахунок злиттів і поглинань ТНК зростали дуже швидко, і тепер деякі з найбільших мають
річний прибуток, що перевищує ВВП багатьох країн із низьким і середнім рівнем доходів.

Таблиця 1
Динаміка доходів і прибутку найбільших ТНК згідно з рейтингом Global 500 list

за 2008–2010 рр.

Джерело: CNNMoney Fortune Magazine July 26, 2010

ТНК здійснюють свою діяльність ґрунтуючись на кількох важливих принципах:
1. Здійснення прямих іноземних інвестицій з метою створення виробничих потужностей

за кордоном.
2. Використання різних форм міжнародного поділу праці (предметна, подетальна,

технологічна спеціалізація), яка дозволяє розміщувати різні ланки виробничого процесу у
різних країнах світу.

3. Розробка, передача та використання передової технології у рамках замкнутої
корпоративної структури, що дозволяє максимально ефективно використовувати витрати на
дослідження і розробки.

Доход (млн дол. США) Прибуток (млн дол.
США)Місце в

рейтингу

20
08

20
09

20
10

Назва ТНК Країна
2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 3 1
Wal-Mart
Stores

США 378,799 405,607 408,214 12,731 13,400 14,335

3 1 2
Royal Dutch
Shell

Нідер-
ланди 355,782 458,361 285,129 31,331 26,277 12,518

2 2 3 Exxon Mobil США 372,824 442,851 284,650 40,610 45,220 19,280

4 4 4 BP
Велико-
британія 291,438 367,053 246,138 20,845 21,157 16,578

5 10 5
Toyota
Motor

Японія 230,201 204,352 204,106 15,042 – 4,349 2,256

н/б 11 6
Japan Post
Holdings

Японія – 198,700 202,196 – 4,208 4,849

16 9 7 Sinopec Китай 159,260 207,814 187,518 4,166 1,961 5,756
24 15 8 State Grid Китай 132,885 164,136 184,496 4,423 664 – 343
15 73 9 AXA Франція 162,762 80,257 175,257 7,755 1,351 5,012

25 13 10
China
National
Petroleum

Китай 129,798 181,123 165,496 14,925 10,271 10,272
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4. Внутрішньокорпоративна торгівля, яка здійснюється між окремими підрозділами ТНК
із застосуванням трансфертних цін. Трансфертні ціни встановлюються ТНК на рівні, що істотно
відрізняється від ринкових цін, тобто є значно більшими або меншими за ціни на ті самі
товари на світовому ринку.

5. Глобальний підхід до управління – оптимізація діяльності корпорації у цілому, а не
окремих її складових. Цей принцип означає необхідність субсидувати розвиток окремих
підрозділів з метою досягнення максимального прибутку у довгостроковому періоді [3].

Провідні ТНК швидко змінюються, засвоюючи у міру свого розширення і діяльності на
глобальному ринку, практику міжнародної конкуренції.

Транскордонні злиття і поглинання є сучасною формою конкурентоспроможності ТНК, в
основі якої лежить процес концентрації капіталу, що сьогодні є головним критерієм
конкурентного позиціонування на глобальному рівні. На певному етапі життєвого циклу
певного продукту стає неефективним його виробництво в країні базування і його подальший
експорт, тому компанія вимушена розміщувати виробництво в інших країнах. Згодом виникає
потреба укріпляти позиції на ринку цих країн, зокрема, шляхом злиттів і поглинань. Компанія,
маючи специфічні конкурентні переваги, може досягнути синергії, об’єднавшись із
компанією, якій властиві взаємнодоповнювальні конкурентні переваги.

Злиття й поглинання спричинили значне загострення конкурентної боротьби, підвищення
значення ефективності діяльності і продуктивності праці. За даними інформагентства
Mergemarket, активність ринку злиттів і поглинань у 2010 році збільшилася. За 2010 рік 41
українська компанія змінила власника. У 2009 р. Mergemarket озвучила 34 угоди за участю
українських компаній. Загальна сума угод злиттів і поглинань за 2010 рік становила приблизно
$ 6 млрд.

В умовах глобалізації товарних і фінансових ринків ТНК конкурують по ціні, якості,
асортименту та оновленню продукції.

Сучасні форми конкурентоспроможності ТНК в умовах глобалізації супроводжуються
постійною модернізацією виробничих потужностей, впровадженням сучасних технологій,
вдосконаленням управління. В більшості випадків інвестиції сприяють підвищенню
конкурентоспроможності ТНК.

Так, за даними інформагентства Mergemarket, найбільшими західними інвесторами в Україні
за 2010 р. стали: фонд прямих інвестицій „Horizon Capital” (за кількістю угод), що придбав
частки в „Вітмарк-Україна”, „Датагруп”, а також став власником 100 % страхової компанії
„Фортіс Страхування життя Україна”; польський „Abris Capital Partners” (фонд прямих
інвестицій) придбав тернопільську мережу продуктових магазинів Торговий світ; фонд
„Euroventure” увійшов до акціонерів української компанії „Агроконтракт”.

Експансія ТНК є одним із феноменів другої половини двадцятого століття. Саме ТНК
фактично вирішують питання нового економічного і політичного переділу світу, стоять на
межі створення світового наднаціонального уряду [4].

Сьогодні інтереси ТНК сконцентровані за війнами та держпереворотами у країнах Близького
і Середнього Сходу, Латинської Америки, за змінами урядів у Європі й Азії, що є проявом
конкурентної боротьби за потенційні нові ринки збуту, що розвиваються. А результати, що їх
отримували при цьому транснаціонали, вимірювалися не десятками і навіть не сотнями
мільйонів доларів – розрахунок ішов на мільярди [5].
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Однією із найбільш поширених форм конкуренції транснаціональних корпорацій в
сучасному світі стала боротьба в ЗМІ. Існують різні способи здійснення такої конкурентної
боротьби – від створення негативного іміджу у пресі й громадській думці до прямого
лобіювання в політичних колах.

Важливим аспектом конкурентної боротьби ТНК є покращання корпоративного
управління та реалізація відповідальної соціальної корпоративної політики.

Фінансово-економічна криза оголила слабкі місця ТНК, і надалі їх конкурентоспроможність
буде визначатися ефективними глобальними стратегіями, зростанням продуктивності праці
та оптимізацією застосовуваних бізнес-моделей.

Світ опинився на порозі нового переділу, де головними гравцями будуть ТНК найбільших
промислово розвинених держав. Ставками в цій ситуації є нові ринки, технології та
надприбутки.

Особливістю такого економічного переділу є торгові війни. Торгова війна (англ. Trade war)
– торгове суперництво двох або більше сторін, яке проводиться з метою захоплення
закордонних ринків (наступальна торгова війна) або попередження торгової „окупації”
національної економіки (оборонна торгова війна). Торгові війни можуть бути як відкритого
типу, так і закритого – „холодні війни”.

Прикладом наступальної війни є діяльність „Інтерпайп”. Заводи групи „Інтерпайп” спільно
з урядом України відкрили для свого товару ринок Росії, отримавши нову річну квоту на
безмитне ввезення українських труб для заводів групи „Інтерпайп”. Ціною цієї квоти стало
зняття обмеження проти російської аміачної селітри, введеного в червні 2008 року: мито тоді
становило 9,76–11,91 % для різних підприємств і повинно було діяти наступні п’ять років.

Торгові війни між ТНК часто проходять за участю держав, і переростають у торгові війни
між державами: Україна – Росія, США – Китай, ЄС – Китай, ЄС – США та ін.

Прикладом такої війни є оборонна війна українських підприємств „Миронівський
хлібопродукт”, „Птахокомбінат „Дніпровський” та „Рубі Роз Агрікол” проти імпорту в Україну
курячих ніжок із США та Бразилії [9].

Скрізь, де розгортається суперництво за зниження витрат виробництва, підвищення якості
і максимізацію прибутку, науково-технічна революція (далі – НТР) виступає не тільки дієвим
засобом конкурентної боротьби, але і її потужним каталізатором. Активний і багатоплановий
вплив НТР на формування умов конкурентної боротьби і засобів її ведення відбувається на
всіх рівнях господарських відносин у всьому світі. Така універсальна присутність НТР
пояснюється її безпосереднім зв’язком з процесом розвитку продуктивних сил, з матеріальною
основою життя сучасного суспільства.

Використання досягнень НТР відкриває широкі можливості для оновлення товарної
номенклатури, для оперативного реагування на зміну ринкового попиту, на задоволення
зростаючих вимог до якісних характеристик виробів. Сьогодні новизна стала одним із основних
факторів конкурентоспроможності.

У ТНК, що успішно освоїли випуск принципово нових товарів, протягом 5–10 років після
їх впровадження у виробництво темпи зростання прибутку в два рази вищі ніж у конкурентів,
які продовжували випуск традиційної продукції.

У сучасних умовах традиційні форми конкурентоспроможності є неефективними. Так,
цінова конкуренція значною мірою обмежена й не вигідна для ТНК. Сьогодні світова практика
має чимало прикладів масштабного і швидкого здешевлення товарів. Ринковий успіх нових
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товарів, на відміну від традиційних, може досягатися при порівняно високих цінах, що мають
у цьому випадку менший вплив на попит, ніж споживчі властивості товару [6].

Все частіше об’єктами конкурентної боротьби cтають фактори, що лежать за межами
ціни, але мають вартісну основу, яка уже не може бути прямо віднесена до цінової. Значення
ціни, як центру, навколо якого довгий час коливалися купівельні переваги, падає, поступаючись
місцем таким неціновим параметрам, як якість, новизна, прогресивність і надійність
конструкції, відповідність міжнародним стандартам, зручність експлуатації тощо. Ці
параметри, формуючи нову систему споживчих цінностей, утворюють нові „епіцентри”
конкурентної боротьби. Це є переконливим аргументом на підтримку концепції зростання
ролі нецінових форм конкуренції.

В узагальненому випадку привабливість пропозицій ТНК може забезпечуватися ціновим
чинником та іншими, відмінними від ціни чинниками, що надає дуалістичного характеру
конкурентоспроможності. З огляду на сучасні умови конкурентоспроможності, найбільш
вдало дуалізм конкурентоспроможності ТНК відображено і він набув розвитку у теорії
конкуренції М. Сторпера. На його думку, для підтримки конкуренції на високому рівні
необхідно виробляти не тільки продукти, які б коштували дешевше, ніж продукти фірм-
конкурентів, але і продукти, які б відрізнялися більшою інноваційністю характеристик [7].

Виходячи з цього, конкуренцію він розділяє на два типи: сильна конкуренція між якісно-
конкурентними фірмами („strong competition” between „quality-competitive” firms); слабка
конкуренція між ціно-конкурентними фірмами („weak competition” between „price-competitive”
firms).

М. Сторпер робить важливий висновок, що прибутки у випадку, коли підприємство якісно-
конкурентоспроможне є набагато вищі за прибутки ціново-конкурентного підприємства, що
також підтверджують численні дослідження. На сучасному етапі, як справедливо зауважує
Л. Антонюк, все більшої ваги у світовій конкурентоспроможності набувають нецінові фактори,
з яких найважливішими є такі: якість товару, його новизна, наукомісткість та інтелектомісткість
виробів [1].

Важливо відзначити, що якщо підприємство забезпечує привабливість своїх ринкових
пропозицій виключно за ціною, то часовий горизонт такої конкурентоспроможності є досить
коротким, що особливо проявляється для Інтернет-компаній, які здебільшого здійснюють
інновації шляхом злиттів і поглинань. Відшукавши цікаві та новітні технології, вони прагнуть
якнайшвидше застосувати їх. Таке прагнення є архіважливим для цієї галузі, адже вона стрімко
розвивається і мусить бути завжди на крок попереду. Інформаційні ТНК часто купують
„переваги” у своїх конкурентів для посилення конкурентних позицій та подальшого
технологічного розвитку.

2010 кризовий рік: ринок e-commerce не був багатий на великі інноваційні відкриття –
далеко не у всіх гравців було достатньо коштів для здійснення таких заходів. Проте у 2010 році
можна було виділити кілька таких значимих подій [9].

Так, у квітні 2010 року російсько-китайський фонд Digital Sky Technologies купив месенджер
ICQ в компанії AOL. Багаторічна історія бренду ICQ і значна база постійних лояльних
користувачів надають можливість для подальшого посилення позицій Digital Sky Technologies
в регіоні.

Компанія Google придбала сервіс DocVerse, що дозволяє її користувачам спільно працювати
над документами в Microsoft Office. Веб – це найкраща платформа для створення та обміну



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(53) 2011  51

інформацією. DocVerse – це невелика, але талановита команда розробників, які поділяють
погляди Google Apps. Таким придбанням інновації світовий гігантський пошуковий сервер
зміцнив свою конкурентоспроможність.

У серпні 2010 року корпорація Intel оголосила про підписання угоди з придбання McAfee.
Придбання McAfee дозволить Intel використовувати програмні технології захисту даних для
того, щоб зробити свої продукти ще більш конкурентноспроможними. Крім того, штат Intel
поповниться неймовірно талановитими людьми – авторами великих досягнень у сфері безпеки
інформації, що додало ще однієї переваги ТНК Intel.

У липні 2010 року компанія Adobe Systems скупила всі випущені в обіг акції швейцарської
компанії Day Software Holding AG, розробника систем управління корпоративним контентом.
Купівля Day Software дозволить компанії приступити до розробки інноваційних CEM-рішень
для корпоративних клієнтів, у яких компанія втілить своє бачення Web як засобу взаємодії з
клієнтами.

Наведені приклади демонструють, що злиття й поглинання відбуваються не тільки з метою
концентрації капіталу. Головною метою злиттів і поглинань у зазначених вище випадках є
отримання досвіду, кваліфікованих і талановитих працівників, запровадження інновацій та
розробка на їх основі нових інноваційних проектів.

Враховуючи викладене вище, можна зробити наступні висновки: Основними формами
прояву конкурентоспроможності ТНК можна вважати такі: злиття й поглинання; інвестиційна
політика; торгові війни; залучення шляхом переманювання або навчання кваліфікованих
трудових ресурсів, що відповідають вимогам глобального ринку; гнучка система управління
якістю в ТНК; безперервне вдосконалення продукції та просування її на світові ринки.

Таким чином, високий динамізм глобального ринку, зокрема споживчих вподобань,
технологій, науки та техніки, інформаційного середовища змушує розглядати сучасні форми
прояву конкурентоспроможності ТНК, як здатність забезпечувати її у майбутньому.
Необхідність у застосуванні сучасних форм прояву конкурентоспроможності та врахування
їх впливу на конкурентоспроможність у майбутньому в умовах динамічного розвитку НТР
та конкурентної боротьби визначають перспективи подальших досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Антонюк Л. Л. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації :

автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / Л. Л. Антонюк. – К., 2004. – 32 с.
2. Волынский Г. О. О конкурентных преимуществах в условиях глобализации /

Г. О. Волынский // Экономика Украины. – 2006. – № 12. – С. 68–72.
3. Гайдуцька І. П. Характеристика глобальної діяльності ТНК / І. П. Гайдуцька // Інвестиції :

практика та досвід. – 2008. – № 9. – С. 29–32.
4. Родова М. М. Корпорація в глобальній економіці : протиріччя та перспективи /

М. М. Родова // Інвестиції. – 2009. – № 24. – С. 28–31.
5. Сорока І. Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної

інтеграції / І. Б. Сорока // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9 – С. 35–41.
6. Транснаціональні корпорації : навчальний посібник / В. Рокоча, О. Плотніков,

В. Новицький та ін. – К. : Таксон, 2009. – 304 с. („Modus Vivendi”).



52                                                                                                             Економіка

7. Storper M. The Regional World: Territorial Development in Global Economy / M. Storper. –
N.Y. ; Guilford Press, 1997. – 338 p.

8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://money.cnn.com офіційний сайт CNN
Money

9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.epravda.com.ua електронний журнал
„Економічна правда”

Подано до редакції 23 квітня 2011 р.

http://money.cnn.com
www.epravda.com.ua


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 2(53) 2011 53

Фінанси, грошовий обіг і кредит

© Костіна Н. І., Варваренко Г. О., 2011

УДК 336.71; 519.8
Н. І. Костіна,
доктор економічних наук,
Г. О. Варваренко,
Національний університет
ДПС України

ІМОВІРНІСНО-АВТОМАТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ВАЛЮТНОЇ ПОЗИЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

У статті описано імовірнісно-автоматну модель, яка дозволяє оцінити межі валютної
позиції комерційного банку.

This article describes a probabilistic-automaton model to estimate the limits of foreign
exchange position of commercial bank.
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Останні роки прояву кризових і посткризових явищ в економіках багатьох країн надзвичайно
гострими стали питання контролю валютних ризиків господарюючих суб’єктів, зокрема
банківських установ. Одним із методів управління валютними ризиками є лімітування чистої
відкритої валютної позиції.

Актуальність даного питання визначила мету роботи: моделювання валютної позиції
комерційного банку.

Для вирішення питання моделювання валютної позиції комерційного банку використаємо
сучасний метод імовірнісно-автоматного моделювання, що був розроблений в Україні
вченими Інституту кібернетики А. А. Бакаєвим, Н. І. Костіною, Н. В. Яровицьким [1]. Даний
метод відомий в Україні і за кордоном (Росії, США, Європі) як необхідний інструмент для
моделювання складних економічних систем, у тому числі валютних. Значного поширення
даний метод набув за рахунок його можливостей урахування випадкових факторів і
взаємозв’язків економічних показників.

Розглянемо комерційний банк, що має відкриті валютні позиції за трьома валютами: гривня,
долар США та євро. У кожний момент часу до банку може прийти клієнт, щоб розмістити
депозит у відповідній валюті, або взяти кредит, що впливає на значення валютної позиції.
Також клієнти банку конвертують валюту з однієї в іншу. Курс валюти на кожний момент часу
являє собою випадкову величину.

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

а1(t) – час до приходу клієнта, що хоче розмістити депозит у гривні на момент часу t;
а2(t) – випадкова величина: сума депозиту в гривні на момент часу t;
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а3(t) – час до приходу клієнта, що хоче розмістити депозит у доларах США на момент часу
t;

а4(t) – випадкова величина: сума депозиту в доларах США на момент часу t;
а5(t) – час до приходу клієнта, що хоче розмістити депозит в євро на момент часу t;
а6(t) – випадкова величина: сума депозиту в євро на момент часу t;
а7(t) – час до приходу клієнта, що хоче взяти кредит у гривнях на момент часу t;
а8(t) – випадкова величина: сума кредиту в гривнях на момент часу t;
а9(t) – час до приходу клієнта, що хоче взяти кредит у доларах США на момент часу t;
а10(t) – випадкова величина: сума кредиту в доларах США на момент часу t;
а11(t) – час до приходу клієнта, що хоче взяти кредит в євро на момент часу t;
а12(t) – випадкова величина: сума кредиту в євро на момент часу t;
а13(t) – випадкова величина: сума конвертованої гривні в долари США на момент часу t;
а14(t) – випадкова величина: сума конвертованої гривні в євро на момент часу t;
а15(t) – випадкова величина: сума доларів США, що конвертовані в гривню на момент

часу t;
а16(t) – випадкова величина: сума євро, що конвертовані в гривню на момент часу t;
а17(t) – випадкова величина: курс долара США на момент часу t;
а18(t) – випадкова величина: курс євро на момент часу t;
а19(t) – валютна позиція комерційного банку в гривні на момент часу t;
а20(t) – валютна позиція комерційного банку в доларах США на момент часу t;
а21(t) – валютна позиція комерційного банку в євро на момент часу t.
За одиницю автоматного часу оберемо один операційний день банку.
Основний об’єкт імовірнісно-автоматного моделювання – модель системи умовних

функціоналів переходів (табл. 1).
Система функцій виходів буде наступною:
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Таблиця 1
Модель системи умовних функціоналів переходів












1)(,0

1)(,1
)(

7

7
7

ta

ta
tx  – цей сигнал приймає одиничне значення у випадку, якщо в

наступний момент часу  буде виданий кредит у гривнях, та нульове значення – у іншому
випадку;












1)(,0

1)(,1
)(

9

9
9

ta

ta
tx  – цей сигнал приймає одиничне значення у випадку, якщо в

наступний момент часу  буде виданий кредит у доларах США, та нульове значення – у іншому
випадку;

a1(t)>1 a1(t)=1
А1

a1(t)–1 1

А2 1
a3(t)>1 a3(t)=1

А3
a3(t)–1 2

А4 2
a5(t)>1 a5(t)=1

А5
a5(t)–1 3

А6 3
a7(t)>1 a7(t)=1

А7
a7(t)–1 4

А8 4
a9(t)>1 a9(t)=1

А9
a9(t)–1 5

А10 5
a11(t)>1 a11(t)=1

А11
a11(t)–1 6

А12 6
А13 ?1

А14 ?2

А15 ?3

А16 ?4

А17 ? 1

А18 ? 2

А19 a19(t)+x1(t)a2(t)–x7(t)a8(t)–a13(t)–a14(t)+a15(t)a17(t)+a16(t)a18(t)
А20 a20(t)+x3(t)a4(t)–x9(t)a10(t)–a15(t)+a13(t)/a17(t)
А21 a21(t)+x5(t)a6(t)–x11(t)a12(t)–a16(t)+a14(t)/a18(t)
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наступний момент часу  буде виданий кредит в євро та нульове значення – у іншому випадку.
Вихідні сигнали автоматів моделі співпадають з їх внутрішніми станами.
Граф міжавтоматних зв’язків подано на рис. 1.

Рис. 1. Граф міжавтоматних зв’язків
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
наведено у таблиці 2.

Таблиця 2
Взаємозв’язки між автоматами моделі (матриця алфавітів)*

* Примітка: У даній таблиці символом О позначена порожня множина, тобто даний автомат
ніяк не впливає на інший автомат, R – множина дійсних чисел, N – множина натуральних чисел, D –
множина двійкових чисел.
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А5 O O O O N O O O O O O O O O O O O O O O D
А6 O O O O O R O O O O O O O O O O O O O O R
А7 O O O O O O N O O O O O O O O O O O D O O
А8 O O O O O O O R O O O O O O O O O O R O O
А9 O O O O O O O O N O O O O O O O O O O D O
А10 O O O O O O O O O R O O O O O O O O O R O
А11 O O O O O O O O O O N O O O O O O O O O D
А12 O O O O O O O O O O O R O O O O O O O O R
А13 O O O O O O O O O O O O R O O O O O R R O
А14 O O O O O O O O O O O O O R O O O O R O R
А15 O O O O O O O O O O O O O O R O O O R R O
А16 O O O O O O O O O O O O O O O R O O R O R
А17 O O O O O O O O O O O O O O O O R O R R O
А18 O O O O O O O O O O O O O O O O O R R O R
А19 O O O O O O O O O O O O O O O O O O R O O
А20 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O R O
А21 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O R
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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 залучення депозиту в гривні, та приймає значення
реалізації випадкової величини, коли в наступний момент відбудеться таке залучення.

Аналогічно автомати А3, А5.
Автомат А7 зменшує свій внутрішній стан на одиницю у випадку, коли залишилося більше

ніж одна одиниця автоматного часу до видачі кредиту в гривні, та приймає значення реалізації
випадкової величини, коли в наступний момент відбудеться таке кредитування.

Аналогічно автомати А9, А11.
Автомат А19валютна позиція комерційного банку в національній валюті збільшується на

величину розміщених депозитів на даний момент часу, а також на величину конвертації з
інших валют у гривню, а зменшується на величину конвертації гривні в інші валюти та видачі
кредитів у гривні.

Аналогічно автомати А20, А21.
Умовний приклад. Розглянемо, як будуть поводити себе автомати моделі на умовних

даних.
За вектор початкових станів оберемо наступний:
(2; 500; 5; 700; 1; 500; 3; 10 000; 5; 1 000; 1; 500; 800; 1 100; 200; 10; 8; 11; 0; 0; 0)
Система розподілів незалежних випадкових величин буде такою:
x1 – розподілена за законом Пуассона з параметром »=5;
x2 – розподілена за законом Пуассона з параметром »=5;
x3 – розподілена за законом Пуассона з параметром »=5;
x4 – розподілена за законом Пуассона з параметром »=5;
x5 – розподілена за законом Пуассона з параметром »=5;
x6 – розподілена за законом Пуассона з параметром »=5;
z1 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=15 000 та s2=10;
z2 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=1 000 та s2=10;
z3 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=1 000 та s2=10;
z4 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=15 000 та s2=10;
z5 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=15 000 та s2=10;
z6 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=1 000 та s2=10;
q1 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=2 400 та s2=10;
q2 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=300 та s2=10;
q3 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=200 та s2=10;
h1 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=7,9441 та s2=0,01;
h2 – розподілена за законом Гауса з параметрами т=10,8072 та s2=0,1.
Результати моделювання.
У таблиці 3 подано результати моделювання на основі описаних вище даних протягом 20

одиниць автоматного часу
Для більш наочного представлення результатів моделювання побудуємо графік (рис. 2).

На рисунку можна побачити, як залежить валютна позиція в національній валюті від валютної
позиції в євро та доларах, а також від розміщених депозитів та наданих кредитів.
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Рис. 2. Динаміка значень автоматів А19,А20, А21

Отже, дана модель дозволяє оцінити межі, в яких буде змінюватися валютна позиція
комерційного банку. Розширення моделі можливе при врахуванні інших валют, строків, на які
були видані кредити та розміщені депозити, міжбанківських кредитів тощо внаслідок модифікації
через додавання автоматів.

Таблиця 3
Результати моделювання (20 одиниць автоматного часу)

Час A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A19 A20 A21

0 3 10 000,00 5 1 000,00 1 500,00 800,00 1 100,00 200,00 10,00 0,00 0,00 0,00

1 2 14 986,51 4 1 497,34 5 992,80 2 405,03 2 198,54 295,44 202,18 -190,00 -100,00 90,00

2 1 14 998,21 3 1 496,03 4 1 006,81 2 407,33 2 202,00 309,39 200,72 14 713,59 -92,87 93,76

3 7 14 986,48 2 1 496,14 3 1 001,69 2 402,20 2 215,39 301,42 197,41 -248,66 -98,97 1 086,41

4 6 14 980,28 1 1 489,83 2 1 000,74 2 401,92 2 194,47 296,27 199,82 14 679,96 -98,11 1 092,29

5 5 14 987,86 1 1 503,33 1 997,95 2 380,87 2 192,32 300,48 195,98 14 599,40 -583,01 1 095,03

6 4 15 006,75 7 1 476,47 3 1 013,84 2 403,80 2 189,26 297,09 193,90 14 531,72 -2 086,99 103,82

7 3 15 010,67 6 1 500,64 2 1 015,48 2 404,09 2 205,70 293,45 210,21 14 379,68 -2 081,74 114,10

8 2 15 008,33 5 1 494,81 1 1 007,86 2 388,16 2 185,00 305,04 203,94 29 370,81 -2 072,37 108,17

9 1 15 006,07 4 1 503,70 3 1 003,37 2 398,76 2 184,44 300,99 197,24 29 435,24 -1 079,85 101,74

10 3 15 001,93 3 1 490,26 2 986,20 2 393,70 2 203,54 296,78 192,22 14 407,91 -1 078,11 102,41

11 2 15 014,18 2 1 507,50 1 1 008,77 2 384,04 2 203,45 301,01 196,49 29 266,19 -73,92 112,12

12 1 14 994,10 1 1 499,85 4 1 004,79 2 399,75 2 206,39 308,40 202,32 29 180,68 -74,38 -888,37

13 7 14 995,96 4 1 479,60 3 1 000,43 2 406,87 2 207,72 290,96 200,79 14 226,37 -1 580,73 -887,26

14 6 14 995,41 3 1 512,74 2 995,25 2 408,00 2 191,39 292,49 198,61 29 078,71 -1 568,74 -882,32

15 5 15 003,22 2 1 509,15 1 1 000,35 2 388,09 2 182,84 285,76 203,31 28 915,72 -1 558,02 107,44

16 4 14 990,40 1 1 487,01 6 989,23 2 402,93 2 202,42 290,60 204,76 28 831,66 -543,71 -895,72

17 3 14 989,31 5 1 500,60 5 986,55 2 409,76 2 179,51 295,27 201,84 28 776,93 -2 019,08 100,32

18 2 14 983,54 4 1 509,42 4 1 009,21 2 379,49 2 211,29 298,45 210,41 28 679,81 -1 010,67 103,84

19 1 14 998,74 3 1 502,29 3 991,36 2 398,86 2 195,76 299,13 195,98 28 721,45 -1 009,98 99,45

20 6 15 001,43 2 1 500,33 2 1 018,12 2 387,77 2 192,52 291,75 200,50 28 621,76 -1 007,30 106,80

21 5 15 008,24 1 1 513,69 1 1 005,46 2 422,58 2 191,03 313,14 203,39 28 510,15 -998,87 1 104,73
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Розкрито сутність поняття „валютне регулювання”. Запропоновано теоретичну

концепцію формування механізму валютного регулювання. Розглянуто основні складові
механізму валютного регулювання.

Rich in content essence of concept is exposed currency adjusting. Theoretical conception of
mechanism of the currency adjusting is offered. The basic constituents of mechanism of the
currency adjusting are considered.

Ключові слова: валютне регулювання, механізм валютного регулювання, форми, методи,
інструменти.

Валютно-фінансові відносини певною мірою характеризують стан і перспективи розвитку
економіки окремих держав і світової спільноти в цілому. В умовах глобалізації посилюється
залежність національних економічних систем різних країн одне від одного. Тісні економічні
зв’язки, що виникають між країнами, мають як позитивний, так і негативний вплив на стан
світової і національної валютних систем. Саме механізми валютного регулювання забезпечують
стабільність валютних відносин у країнах і світі, захищають національні валютні системи від
негативного впливу зовнішніх і внутрішніх чинників, стимулюють розвиток
зовнішньоекономічних зв’язків, сприяють вирішенню економічних проблем країни.

Визнання України світовою спільною як країни з ринковою економікою, яка, хоча й не
досягла своєї завершеності, а також суттєві зміни, що відбулися останнього десятиріччя на
міжнародних фінансових ринках і у світовій валютній системі, вимагають перегляду принципів
і теоретико-методологічних засад формування механізму валютного регулювання.

Необхідно зазначити, що проблема формування механізму валютного регулювання,
адекватного умовам економічного розвитку України, як предмет окремого дослідження серед
вітчизняних науковців-економістів не була належно розвинена, що негативно позначається на
практиці його застосування. Узагальнення результатів економічної науки свідчить про
відставання фундаментальних досліджень у даній проблематиці. З огляду на це у статті
досліджено теоретичні засади формування механізму валютного регулювання, його структуру
та складові.

© Береславська О. І., 2011
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Вихідним моментом при дослідженні проблем функціонування валютних відносин є аналіз
механізму, який забезпечує управління цим процесом. Теоретична концепція такого механізму
формує основу для вибору напрямів ефективного регулювання валютних відносин, тобто
має широку сферу практичного використання. Розглянути сутність процесу управління
валютними відносинами без з’ясування змісту категорії „валютне регулювання” просто
неможливо, оскільки категорії виступають формою теоретичного мислення, науковою
абстракцією, яка є проекцією реального економічного життя [1, с. 124]. У зв’язку з цим
визначення категорії „валютне регулювання” та його розгляд через механізм є вихідними у
переліку теоретичних засад реалізації валютної політики.

Досліджуючи зміст валютного регулювання як економічної категорії, потрібно визначитися
з самим поняттям „валютне регулювання”, оскільки воно, на нашу думку, належить до
найважливіших загальних понять економічної науки. Проте, незважаючи на цю обставину, в
працях вітчизняних та іноземних науковців існує досить широкий спектр суперечливих
трактувань. Так, Л. Красавіна у валютному регулюванні вбачає регламентацію державою
міжнародних розрахунків і порядку проведення валютних операцій [2, c. 178]. За
В. Крашенінниковим, валютне регулювання – це процес і порядок державного управління
валютною сферою в економіці [3, c. 56]. О. Дзюблюк вважає, що валютне регулювання – це
діяльність держави, що передбачає проведення законодавчих та в особі уповноважених нею
органів, що передбачає проведення законодавчих та організаційних заходів в особі
уповноважених нею органів, які визначають порядок здійснення операцій з валютними
цінностями на території країни [4, c. 40].

Окремі автори під валютним регулюванням розуміють систему форм, методів та
інструментів, спрямованих на регламентацію порядку здійснення операцій з іноземною
валютою в державі та за її межами, а також відповідний контроль за їх дотриманням і вплив на
поведінку суб’єктів валютного ринку [5, c. 6].

Існує також думка, що валютне регулювання – це система, що складається з чотирьох
базисних компонентів, які розкривають його сутність, а саме: економіка, право, організація та
психологія. З економічного погляду, валютне регулювання – це інструменти і методи, які
використовує держава для досягнення поставлених цілей валютної політики в рамках загальної
стратегії економічного розвитку. З позиції права, валютне регулювання – це сукупність
нормативно-правових документів, що регламентують принципи та порядок здійснення
валютних операцій в країні та за її межами. Організаційно валютне регулювання являє собою
структуру органів державної влади, які здійснюють управління валютними потоками всередині
країни та контроль за дотриманням законодавства. І нарешті, з погляду психології, валютне
регулювання – це визначення цілей і завдань валютної політики та їх реалізація на практиці [6,
c. 68].

У всіх наведених визначеннях під валютним регулюванням розуміється процес (певна
діяльність). На нашу думку, валютне регулювання можна визначити як специфічну економічну
форму регулювання валютних відносин, яку здійснює держава на основі суворої регламентації
процесів руху внутрішніх валютних потоків відповідно до встановлених цілей. Це пов’язано з
тим, що валютне регулювання має дві сторони прояву – зовнішню та внутрішню. Зовнішня
сторона, що проявляється у вигляді організації руху валютних коштів між суб’єктами валютних
відносин, є предметом практичної діяльності управління цим процесом. Внутрішня – це
конкретні економічні форми (планування доходів підприємствами зовнішньоекономічної



62                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

діяльності, стимулювання, ціна валюти), які зазвичай виступають як стимули зацікавленості
суб’єктів валютних відносин. У цих формах найбільш повно проявляються обмінні та
розподільчі відносини, які характеризують внутрішню сутність валютного регулювання і є
предметом дослідження економічної науки.

Необхідно зазначити, що зовнішню сторону прояву валютного регулювання можна
розглядати як форму організаційної структури управління, а внутрішню – як зміст, що є
сукупністю економічних відносин. Вони постійно взаємодіють між собою та залежать одне
від одного. При цьому ступінь адекватності змісту та форми, а також зворотного активного
впливу організаційної форми на зміст може бути в різних випадках неоднаковим. З одного
боку, організаційна структура управління валютними відносинами є консервативною, оскільки
правові акти закріплюють їх у відповідному стабільному стані, тоді як об’єктивні економічні
процеси, які лежать в їх основі, постійно змінюються. Тому у міру збільшення періоду дії
правових регламентацій конкретні економічні форми (зміст) не відповідають сучасним
вимогам. В окремі моменти можливості удосконалення валютних відносин у багатьох моментах
стримуються саме недосконалістю організаційної форми (методів, важелів та інструментів їх
регулювання). Проте навіть у таких випадках організаційна форма, на відміну від змісту,
виступає не стільки як носій процесу економічної зацікавленості, скільки його передумовою.

Такий методологічний підхід дає нам всі підстави розглядати валютне регулювання як
економічну категорію, яка становить логічне поняття, що відображає найбільш загальні
закономірні зв’язки й відносини у реальній дійсності [7, c. 420]. Тому у зміст поняття „валютне
регулювання” необхідно включати: нормативно-правові засоби, що утворюють систему
правил регулювання поведінки суб’єктів валютних відносин; технічні засоби, що забезпечують
контроль за рухом іноземної валюти всередині країни відповідно до поставлених цілей і
зовнішніх умов; організаційні умови, за допомогою яких реалізується процес обміну та
розподілу валюти; умови економічної зацікавленості в процесі здійснення операцій з
валютними цінностями.

Усі ці елементи повинні бути тісно пов’язані та підпорядковані одній меті. Таким чином,
валютне регулювання розглядається нами, як: а) економічна категорія; б) форма чи спосіб
управління; в) система методів та інструментів регулювання динаміки валютного курсу,
оскільки при здійсненні операцій обміну національної валюти на іноземну встановлюється
валютний курс, який є важливим макроекономічним показником.

Розуміння механізмів реалізації валютної політики невіддільне від використання таких
понять, як форми, методи, інструменти, важелі тощо. У філософській та економічній літературі
не існує однозначного визначення багатьох з цих понять, оскільки кожна галузь науки вкладає
в них свій зміст. Проте, незалежно від їх різноманітності, нескладно помітити ті загальні риси,
що їх поєднують. Усі вони являють собою не що інше, як форми впливу держави на поведінку
суб’єктів валютних відносин, що дає підстави для їх об’єднання в загальний механізм валютного
регулювання, який становитиме передумову розвитку цих відносин з метою більш повного
використання їх потенціалу.

В економічній літературі валютне регулювання розглядається здебільшого як система,
елементами якої є форми, методи та інструменти регулювання руху валютних коштів
(цінностей) всередині країни та за її межами. Щодо поняття „механізм валютного регулювання”,
у сучасній економічній науці переважає його розгляд у контексті нормативно-правового
забезпечення здійснення валютних операцій. Зокрема, Н. Єрпилева зазначає, що „механизм
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валютного регулирования,… выступает в любом государстве в правовой форме.
Существующая система нормативно-правовых актов представляет собой юридический
механизм регулирования валютных отношений, имеющий двойное функциональное
назначение. Во-первых, он выполняет статическую функцию, закрепляя уже сложившийся
комплекс валютных отношений; во-вторых, ему присуща динамическая функция, то есть
создание предпосылок для дальнейшего развития и трансформации данного комплекса, его
эволюционирования и изменения” [8, c. 44]. Як механізм, що являє собою єдність усіх його
властивостей та забезпечує ефективну реалізацію валютної політики держави, валютне
регулювання у вітчизняній літературі не розглядається.

Дослівно „механізм” – це машина, знаряддя. Проте це не єдине тлумачення поняття
„механізму”, оскільки під механізмом розуміють також і пристрій, що передає або перетворює
рух. Механізм – це й внутрішній устрій (будова), система чого-небудь, наприклад система
державного регулювання соціально-економічного розвитку. Також під механізмом вбачають
сукупність станів і процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та інше явище [7, c.
523].

Щодо економічної теорії, то саме термін „механізм” не має чіткого визначення. У літературі
знаходить відображення безліч видів механізмів: економічний, організаційний, господарський,
ринковий, валютний, державного управління тощо. Т. Максимова відзначає: „Моментом, що
обмежує дослідників, певною мірою ускладнює творчий аналіз, проектування і синтез
економічних та господарських процесів, є можливе звинувачення ініціаторів у „механізмі” як
побічній галузі розвитку економічної науки, у рамках якої відбувається побудова деяких
відірваних від реальності схем господарської та економічної діяльності, що мають
детермінований і штучний характер” [9, c. 112]. Проте потрібно визнати, що використання
поняття „механізм” при дослідженні економічних процесів у багатьох випадках корисна та
зручна форма абстракції, яка дозволяє отримати цікаві узагальнення та ефективне вирішення
економічних проблем.

У науковій економічній літературі, як справедливо зазначає С. Онишко, термін „механізм”
набув особливого розвитку у постсоціалістичних країнах у другій половині 60-х років ХХ ст.
Відомі економісти радянських часів розглядали господарський механізм функціонування
економіки як рушійну силу політико-економічної системи, яка функціонувала [1, c. 135].
Зокрема, Л. Абалкін стверджував, що „хозяйственный механизм в самой общей форме можно
охарактеризовать как способ организации общественного производства со свойственными
ему формами и методами, экономическими стимулами и правовыми нормами” [10, c. 10].

Ю. Ольсевич вказує: „Хозяйственный механизм представляет собой единство
организационных форм и функций планирования, стимулирования и оперативного
управления экономикой” [11, c. 238].

Г. Знаменський господарський механізм розглядав як „… установленный государством
порядок общественного производства, правила, содержащие указания на способы, формы и
методы хозяйствования, его показатели и нормы, имеющие обязательный или
рекомендательный характер” [12, c. 31].

О. Дерев’янко вважає: „Під поняттям „механізм” традиційно мається на увазі спосіб
функціонування певної системи, тому доцільно визначати господарський механізм як спосіб
функціонування господарської системи (незалежно від її розміру), в основі якого лежить
визначення сукупності виробничих відносин. Тобто може йтися як про господарський механізм
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народного господарства в цілому (макроекономічний рівень), так і про господарський
механізм суб’єктів підприємницької діяльності (мікроекономічний рівень)” [13, c. 28–34].

Наведені вище погляди на господарський механізм засвідчують про наявність суттєвої
відмінності між ними. Проте, узагальнюючи всі поняття, можна стверджувати, що
господарський механізм – це: спосіб функціонування певної системи; спосіб організації
суспільного виробництва; встановлений державою порядок суспільного виробництва; єдність
форм і функцій управління суспільним виробництвом.

Валютне регулювання, на нашу думку, можна розглядати як складову господарського
механізму. Виходячи із змісту його поняття, яке зазначалося вище, механізм валютного
регулювання можна розглядати на декількох рівнях. На найвищому рівні механізм валютного
регулювання є системою специфічних економічних відносин, які виникають між їх суб’єктами
на стадії обміну, розподілу і перерозподілу валютних коштів (цінностей).

На більш нижчому рівні механізм валютного регулювання являє собою методичні,
організаційно-правові положення та заходи, які визначають функціонування валютних коштів
в економіці держави, їх практичне використання для досягнення визначених цілей та завдань.

Механізм валютного регулювання на практичному рівні – це сукупність взаємопов’язаних
форм, методів, інструментів, важелів та дій, які забезпечують реалізацію інтересів держави у
сфері валютних відносин.

Таблиця 1
Структура механізму валютного регулювання

Джерело: розроблено автором.

У таблиці 1 схематично подано структуру механізму валютного регулювання. Вона
представлена у вигляді системи, оскільки кожний рівень механізму не може функціонувати
незалежно від інших. Таким чином, елементами механізму валютного регулювання необхідно
визначити валютні відносини, форми, методи та інструменти, правове та інформаційне
забезпечення управління процесом здійснення операцій з валютними цінностями.

Вид Ознака Структура Цілі

відносин суб’єкти валютних
відносин

управління
валютними

відносинами

форм, методів,
інструментів

форми, методи,
інструменти

регулювання руху
валютних потоків і

кон’юнктури
валютного ринку

реалізація
ефективної валютної

політики держави

управління валютні відносини

забезпечення
інтересів держави та
суб’єктів валютних

відносин

Система

дій важелі
(інтррументи)

контроль за
динамікою

обмінного курсу
національних

грошей та
дотриманням,

обраного режиму
валютного курсу
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Теоретичне розуміння механізму валютного регулювання та його практична спрямованість
ґрунтується на таких концептуальних положеннях:

– механізм валютного регулювання є складовою системи управління економічними
процесами країни, займаючи в ньому своє особливе місце;

– зміст механізму валютного регулювання зумовлений закономірностями розвитку
валютних відносин, місцем і роллю в процесі суспільного відтворення;

– внутрішня структура механізму валютного регулювання характеризується комплексом
взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, які є його рушійною силою;

– основне призначення структурних елементів механізму валютного регулювання полягає
у формуванні ціни національної валюти, обміні її на іноземну, розподілі валютних коштів з
метою забезпечення потреб державних органів влади, господарюючих суб’єктів і населення
(домогосподарств). Наведені характеристики механізму валютного регулювання тісно
взаємопов’язані і в комплексі становлять його економічну сутність.

Дослідження свідчать, що у багатьох випадках за допомогою механізму валютного
регулювання не можна вирішити багато питань, які повинні бути розв’язані через його
використання. Вважаємо, що основною причиною низької ефективності такого механізму є
незадовільна спрямованість впливу його дії на той чи інший комплекс завдань. До такого
висновку приходять й інші автори, коли йдеться про об’єктивні причини недостатньої
результативності механізму валютного регулювання [16, c. 47].

Висновок про доцільність створення такого механізму та відповідних умов для його
реалізації, які б не допускали виникнення проблем або зводили їх до несуттєвого рівня, на
нашу думку, націлює на необхідність використання певних модифікованих форм і видів
механізму валютного регулювання з погляду спрямованості та концентрації їх дії. Лише за
таких умов механізм валютного регулювання у змозі вирішити, якщо не всі проблеми, то
більшість з них.

А тепер перейдемо до детального аналізу складових механізму валютного регулювання.
Об’єктом нашого дослідження є форми, методи та інструменти, за допомогою яких
здійснюється реалізація конкретних цілей валютної політики.

У таблиці 3.2 схематично відображено складові механізму валютного регулювання. Перед
тим як перейти до їх конкретного аналізу, дамо визначення форм, методів та інструментів
валютного регулювання, а також встановимо співвідношення між ними. Це необхідно зробити,
оскільки у вітчизняній економічній літературі не існує єдиних методологічних підходів до
чіткого визначення цих складових. Більшість авторів під формами валютного регулювання
розглядають його методи, а під методами – інструменти.

Таблиця 2
Складові механізму валютного регулювання

Джерело: розроблено автором.

Форми Ринкова Неринкова
(державна)

Методи

Непрямі
(використання економічних
методів впливу на поведінку
суб’єктів валютних відносин

і кон’юнктури валютного
ринку)

Прямі
(законодавчі обмеження

поведінки суб’єктів
валютних відносин)

Інструменти

Опосередкованого впливу:
процентна ставка;

валютна інтервенція;
міжнародні резерви

Безпосереднього впливу:
норматив обов’язкового

продажу валюти;
обмеження на купівлю-

продаж валюти;
ліцензування операцій з

капіталом
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Згідно з великим тлумачним словником, під формою розуміють тип, будову, спосіб
організації чого-небудь. Виходячи з цього, валютне регулювання може мати дві форми: ринкову
та неринкову (державну). Ринкове валютне регулювання охоплює систему економічних методів
та інструментів впливу на поведінку суб’єктів валютних відносин. Воно грунтується на
конкуренції, створює стимули для розвитку і використовується у країнах з розвиненими
ринковими відносинами. У свою чергу, неринкове (державне) валютне регулювання включає
систему прямих методів та інструментів впливу на поведінку суб’єктів валютних відносин,
зміст яких полягає в законодавчих обмеженнях дій цих суб’єктів, та спрямоване на подолання
негативних наслідків, які виникають при невідповідності валютної політики рівню зрілості
системи економічних відносин або неправильно визначеному комплексі її завдань.

Кожна форма включає відповідні методи, які у механізмі валютного регулювання становлять
систему прийомів, що впливають на інтереси суб’єктів валютних відносин та регулюють їх
поведінку на валютному ринку. Ці методи впливу можуть бути прямими та непрямими.
Відмінність між ними полягає у діапазоні впливу на інтереси суб’єктів валютних відносин.
Зокрема, непрямі методи в цілому більш повно враховують економічні інтереси всіх суб’єктів
валютних відносин – держави, підприємств, приватних осіб. Прямі методи, зазвичай,
враховують інтереси держави, тоді як інтереси підприємств та приватних осіб певною мірою
можуть ігноруватися.

У свою чергу, методи механізму валютного регулювання складаються з набору відповідних
інструментів, які спрямовані на досягнення конкретного результату від їх застосування.
Зокрема, процентна ставка та валютні інтервенції спрямовані на регулювання обмінного
курсу національної валюти, який суттєво впливає на ефективність економічного зростання
держави та здійснення її зовнішньоекономічної діяльності. Введення нормативу обов’язкового
продажу валюти або обмеження на здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
так само спрямоване на регулювання валютного курсу.

Таким чином, складові механізму валютного регулювання являють собою складну систему,
на верхньому рівні якої знаходяться його форми, середньому – методи, нижчому –
інструменти. Усі вони взаємодіють між собою і використовуються органами державної влади
в комплексі. Водночас у практиці реалізації валютної політики особлива перевага надається
інструментам валютного регулювання через їх ефективну дієвість.
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЕВОЛЮЦІЇ
ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА ЇХ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Досліджено систему прибуткового оподаткування страхових компаній в Україні та
запропоновано заходи з її удосконалення на основі досвіду економічно розвинених країн.

The principles improvement system of taxation of insurance sphere subjects of Ukraine
researched of interconnection between the and present practice of the state economic
developments.

Ключові слова: ринок страхових послуг, страховий тариф, страхова премія, податок,
оподаткування, об’єкт оподаткування, база оподаткування.

Ринок страхових послуг відіграє стратегічну роль у стабілізації соціально-економічного
розвитку країни, тому держава, будучи позбавленою за ринкових умов можливості
безпосередньо надавати страховий захист, береться забезпечити його якість, створюючи
„правила гри” для суб’єктів ринку страхових послуг. Проблема нормативно-правового
регулювання ринку страхових послуг полягає у тому, щоб ці правила забезпечували реалізацію
як інтересів суспільства, так і інтересів держави у страховій сфері. Однією з найбільш складних
і проблематичних сфер державного регулювання завжди була і залишається система
оподаткування. Але особливого значення ступінь раціональності податків для суб’єктів ринку
страхових послуг набуває в умовах посилення тенденцій до глобалізації та інтеграції світових
фінансових ринків. Такі тенденції не могли оминули страхову галузь. Прагнення вийти на
інтернаціональні ринки перестрахування зумовлене самою сутністю страхування та
потребами збільшення ємкості національного страхового ринку, тому є об’єктивними. Проте
вони вимагають розробки і впровадження заходів державного регулювання, спрямованих на
захист конкурентоспроможності страхового сектору України, зростання його невразливості
від впливу закордонних більш потужних фінансових структур, у тому числі і з питань
оподаткування.

Метою статті є обґрунтування напрямів удосконалення системи оподаткування суб’єктів
страхового сектору із урахуванням досвіду розвинених країн.

© Островерха Р. Е., 2011
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В Україні, як і у розвинених державах, страхова діяльність здійснюється комерційними
компаніями, що свідчить про однакові підходи до організації страхового захисту у ринкових
умовах. Статистичні ж показники засвідчують суттєві відмінності вітчизняного ринку страхових
послуг від ринків країн ЄС. Так, незважаючи на зростання страхових премій протягом 1996–
2008 рр. більше ніж у 100 разів (з 203,4 млн грн до 24 008,6 млн грн) частка чистих премій у
ВВП залишається незначною (1,4 % у 2009 р.) [1], тоді як у країнах ЄС вона становить 8,64 % [2].
Сума страхових платежів у розрахунку на одну особу в Україні становила у 2009 р. 445 грн, а
у країнах ЄС – € 2879, у Словенії – € 978, у Польщі – € 245. Це свідчить про незначне охоплення
страховим захистом громадян, послугами зі страхування користується не більше 1 % українців,
тоді як у західних країнах – 70 % населення.

Страхові премії є частиною ВВП, яку громадяни використовують для захисту власних
майнових інтересів, тому динаміка ринку страхових послуг залежить від рівня добробуту
громадян країни. Суттєва відмінність темпів зростання страхових премій від динаміки ВВП
(рис. 1), свідчить, що страховий сектор розвивався під впливом суб’єктивних чинників, що не
мають економічної природи. Їх виявлення дозволить розробити заходи, що сприяють
виникненню позитивних тенденцій і забезпечать зростання ефективності страхового захисту
в Україні.

Рис. 1. Аналіз динаміки ВВП та валових і чистих страхових премій
Дослідження тенденцій розвитку ринку страхових послуг та змін системи оподаткування

показало, що вони тісно взаємозв’язані. Багаторазове зростання страхових премій почалося
одразу після запровадження у 1997 р. для страховиків особливого податкового режиму [3].У
світовій практиці податок на страхові премії вважається найбільш прозорим порівняно з іншими
методиками прибуткового оподаткування страховиків, тому рекомендується для країн, що
розвиваються [4]. Статистичні показники свідчать, що темпи зростання податків, сплачених
страховиками протягом 1999–2009 рр. були вдвічі меншими за зростання страхових премій.
Це призвело до падіння податкомісткості доходів страхових компаній на 71,1 % (з 4,5 % до
1,3 %). Низький рівень фіскальної ефективності альтернативного податку суперечить основній
ідеї його запровадження, тому основна мета зміни форми прибуткового оподаткування
страховиків (з балансового прибутку на страхові премії) не була досягнута. Крім того, така
зміна суперечить еволюції податкової системи України та її концепції як сукупності
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взаємопов’язаних і взаємоузгоджених податків та свідчить про невирішеність ключового
питання щодо об’єкта оподаткування. Тому остаточний перехід до оподаткування прибутку
не відбувся і цілісність податкової системи як фактор її ефективності не забезпечена.

Різниця у ставках податку у страховому секторі та реальному секторі економіки
використовується суб’єктами підприємницької діяльності в оптимізаційних схемах для
зменшення податку на прибуток, що щороку завдає відчутних втрат бюджету [5, 6], а також
негативно впливає на якість страхового захисту.

 Оподаткування валових страхових премій змінило економічну природу податку на
прибуток і перетворило його на непрямий податок, що не залежить від результатів діяльності
страховиків. Це призводить до витіснення з ринку „класичних” компаній та надає неринкові
переваги „сірому” страхуванню, на користь якого перерозподілився ринок страхових послуг.
Незважаючи на потреби громадян у різноманітних страхових продуктах, адекватних структурі
сучасних ризиків, на ринку панує мало збиткове майнове страхування корпоративних ризиків.
Його частка протягом 1996–2004 рр. зросла з 36,9 % до 85,5 % та дещо знизилася у 2009 р. до
72,3 %. Натомість, частка соціально важливого страхування життя протягом 1996–2004 рр.
невпинно падала з 10,5 % до 0,96 %. Її зростання у 2009 р. до 4,2 % на ринок суттєво не вплинуло,
що не відповідає практиці країн ЄС, де частка страхування життя становить 62 %, у Польщі –
41 % [2]. У 2005 р. після обмеження величини витрат зі страхування обсяги майнового
страхування, у тому числі фінансових ризиків, різко впали (відповідно, на 5 498,2 та 5 527,3 млн
грн), що свідчить про вплив системи оподаткування на страховий сектор.

Про системні негаразди на ринку страхових послуг свідчить і надзвичайно низький рівень
страхових виплат. Протягом 1996–2004 рр. він катастрофічно впав у шість разів – з 46,4 % до
7,9 %, тобто якщо у 1996 р. страхувальникам було повернуто Ѕ сплачених ними страхових
внесків, то у 2004 р. лише 1/13, тобто ринок не виконує основної функції – компенсаційної.
Незважаючи на поступове зростання рівня виплат протягом 2005–2009 рр. до 47,8 %, він
залишається набагато нижчим, ніж у розвинених країнах (75–80 %).

Зміни в оподаткуванні також впливали на динаміку перестрахування ризиків (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка часток страхових премій, переданих у перестрахування
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Так, при оподаткуванні перестрахування у нерезидентів за нульовою ставкою його обсяги
за чотири роки (2000–2003 рр.) зросли більше, ніж у шість разів (з 518,9 млн грн до 3 175,6 млн
грн). Після її скасування та посилення контролю за операціями з перестрахування ризиків за
кордоном їх обсяги протягом наступних трьох років (2004–2006 рр.) так само вшестеро впали
до 561 млн грн. Великий діапазон змін, особливо з огляду на проміжок часу, протягом якого
вони відбувалися, свідчить про вплив на операції з перестрахування суб’єктивних чинників.

Водночас оптимізаційні схеми запрацювали на внутрішньому ринку, про що свідчить
надзвичайно низька ефективність внутрішнього перестрахування [6]. Так, з 7,8 млрд грн
страхових премій, перестрахованих у 2009 р., страхувальникам повернули лише 0,68 млрд
грн, або 8,7 % сплачених ними сум. Необхідно зазначити, що страховики-нерезиденти з 1,1 млрд
грн отриманих ними платежів виплатили 0,29 млрд грн, або 26 %, тобто рівень виплат майже
втричі вищий ніж у перестраховиків-резидентів.

Отже, незважаючи на абсолютне зростання ринку страхових послуг, його деформована
структура, низький рівень страхових виплат, стійкі диспропорції між страхуванням та
перестрахуванням свідчать, що він не надає якісного страхового захисту, тому не відіграє
належної йому ролі інструмента з управління ризиками. Заходи, що вживаються регулятором
для боротьби з „схемниками”, виявляються не досить результативними, тому, на нашу думку,
для оздоровлення ринку страхових послуг необхідно ліквідувати економічне підґрунтя для
податкового планування та запровадити для страхових компаній звичайний податковий режим.

Розгалужені й еластичні податкові системи розвинених країн спираються на детально
розроблену теорію податків та склалися у результаті тривалого історичного розвитку і
політичного консенсусу, тому є зрілими та досконалими. За умов недостатнього власного
досвіду формування податкової системи запозичення сучасних податкових форм та досвіду
оподаткування суб’єктів ринку страхових послуг є їх природним шляхом удосконалення. У
розвинених країнах податок на прибуток справляється безпосередньо з корпоративного
прибутку страхової компанії, що ставить страховий бізнес в однакові умови з іншими
підприємницькими структурами і не створює економічних стимулів для податкового
планування (табл. 1).

Таблиця 1
Ставки податку на прибуток у розвинених країнах, %

Ставка податку на страхові внески за видами страхування
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Бельгія 40,1 9,25 4,25 9,25 9,25 9,25 9,25 4,4 9,25
Велика Британія 31 5 5 5 5 5 5 5 5
Греція 35 10 10 10 15 10 10 4 10
Голландія 35 7 7 7 7 7 7 – –
Данія 34 1 – 15 – – – –
Італія 52,2 7,5 21,5 12,2 21,5 21,5 21,5 2,5 2,5
Іспанія 33 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 – 0,5
Німеччина 28 10 10 10 10 10 10 – 10
Франція 33 19 9 18 30 9 9 – 9
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До формування бази прибуткового оподаткування майже усі розвинені країни підходять
однаково. Пряме оподаткування прибутку базується на зіставленні валових доходів і валових
витрат страхової компанії за звітний період і застосуванні ставки податку, єдиної для усіх
платників у країні. Хоча при встановленні ставок страхового податку кожна країна керується
власними пріоритетами. В одних країнах застосовуються єдині ставки податку для премій з
усіх видів страхування, в інших – диференційовані, призначені стимулювати розвиток найбільш
важливих для громадян або соціально значущих видів страхування.

У США компанії зі страхування життя податок на річний дохід сплачують за ставками,
встановленими для корпорацій. Оподатковуваний дохід визначається зменшенням валового
доходу, одержаного від страхування життя на суму витрат, пов’язаних із його одержанням. До
таких витрат належать зміна протягом року величини резервів зі страхування життя, сума
дивідендів або аналогічних виплат власникам страхових полісів, а також сума операційних
збитків або збитків від експлуатації, під якою розуміють перевищення суми відрахувань зі
страхування життя понад суму одержаного валового доходу.

Компанії, що займаються іншими, крім страхування життя, видами страхування податок
сплачують з валового доходу, зменшеного на дозволені відрахування, за ставками,
встановленими для корпорацій. З метою оподаткування із валового доходу вираховуються
комерційні витрати, корпоративні відрахування, а також відрахування у резерви, величина
яких обов’язково дисконтується з урахуванням вартості грошей у кожному звітному періоді.
Для стимулювання розвитку страхового сектора запроваджена диференціація в оподаткуванні
страхових компаній залежно від обсягів діяльності. Так, акціонерні компанії, які спеціалізуються
на страхуванні майна та збитків від непередбачених подій, звільняються від прибуткового
податку за умови, якщо більша із суми їх чистих або прямих задокументованих премій не
перевищує 350 тис дол. США. Малі компанії з чистими задокументованими преміями у розмірі
від 350 тис дол. США до 1млн 200 тис дол. США за податковий рік можуть обрати оподаткування
податком їх валового доходу від інвестування, зменшеного на суму сплачених і нарахованих
відсотків, інвестиційних витрат, витрат на нерухомість, амортизаційних відрахувань, капітальних
витрат, комерційних витрат і певних корпоративних відрахувань. Отже, податкова система
США містить різноманітні параметри стимулюючого характеру, що сприяють розвитку
страхового підприємництва, тому їх корисно запровадити і в Україні.

У країнах близького зарубіжжя, зокрема, Росії [8], Молдові, Азербайджані та Білорусі,
досвід яких представляє наукову цінність для України з огляду на однакові стартові умови,
страхові компанії належать до основної групи платників податку на прибуток, порядок
справляння якого принципово не відрізняється від інших суб’єктів оподаткування. Компанії
сплачують податок з прибутку, одержаного за результатами фінансово-господарської
діяльності, за єдиними ставками, встановленими в країні. Тенденції еволюції прибуткового
оподаткування у таких країнах спрямовуються на уніфікацію підходів до усіх платників. В
інших країнах (Латвії з 1994 р., Таджикистані) замість податку на прибуток страхових компаній
запроваджено податок на страхові внески.

Дискусії з вибору найбільш прийнятної форми прибуткового оподаткування страховиків
не припиняються в усіх країнах, кожна з яких знаходить переконливі аргументи на користь
кожного з податків і вирішує проблему, виходячи із власних пріоритетів (фіскального чи
страхового).
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Приймаючи рішення щодо зміни форми прибуткового оподаткування страховиків із
звичайної на альтернативну, насамперед необхідно визначитися з причиною, що спонукає
запроваджувати страховий податок. В одних країнах він призначений замінити податок на
додану вартість, тобто впроваджується з фіскальною метою. В Україні операції зі страхування
звільнені від обкладання цим податком. Податок на страхові внески збільшує страхові тарифи,
роблячи послуги зі страхування менш доступними для широких верств населення, тому, з
огляду на існуючий низький рівень використовуваних доходів громадян, його запровадження
негативно вплине на динаміку споживчого попиту, а тому недоцільне.

Технічно складний, непрозорий і неоднозначний розрахунок прибутку від страхових
операцій, що дозволяє страховикам зменшувати податкові зобов’язання, є наслідком
особливостей страхового технологічного циклу. Для запобігання такому податковому
плануванню запроваджують альтернативний податок. Досвід, коли страховики розраховують
суму податку за обома методами, а сплачують найбільшу з них, доцільно запровадити в
Україні. Окремі страхові компанії збирають величезні суми страхових премій, але рівень
страхових виплат у них нижчий за середній по країні. На основі узагальнення результатів
щодо динаміки податку на прибуток, сплаченого ними до бюджету, можна приймати рішення
щодо його запровадження для решти платників із метою вирівнювання податкового
навантаження на платників податку в країні та захисту надходжень до бюджету.

Узагальнюючи існуючі у різних країнах підходи до організації прибуткового оподаткування
страховиків, Україна повинна обрати власні його форми, які б гармонізували бюджетні інтереси
держави та громадян, відповідали існуючим соціально-економічним умовам та особливостям
страхової діяльності. Запровадження прямого оподаткування прибутку як результату від усіх
видів діяльності страховиків та єдиної ставки податку, формування його бази як різниці між
валовими доходами й витратами вирішить питання щодо остаточного переходу до
оподаткування прибутку, що забезпечить цілісність та ефективність податкової системи країни.

Проте сучасні зрілі форми оподаткування, що склалися у таких країнах, доцільно
запроваджувати за умови їх адекватності особливостям соціально-економічної та політичної
організації країни, рівню розвитку органів адміністрування податків. У постсоціалістичних
країнах, до яких належить і Україна, відсутні умови для їх запровадження, тому його
пропонується здійснювати через більш прості, менш зрілі перехідні форми.

Узагальнюючи підходи до справляння податку зі страхових премій у різних країнах, які
суттєво відрізняються, Україна повинна обрати власні форми оподаткування, які б
гармонізували страхові й бюджеті інтереси держави. Запроваджуючи диференційовані рівні
оподаткування за різними видами страхування, розвинені країни визначають пріоритети у
розвитку страхової галузі, тому при запозиченні закордонного досвіду необхідно визначитись
з переліком видів страхування, оподаткування яких найбільше вплине на пересічних громадян,
а також тих, які, навпаки, доцільно оподатковувати за підвищеними ставками для припинення
негативних тенденцій на ринку страхових послуг (наприклад, малозбиткового страхування
фінансових ризиків або страхування екзотичних ризиків, виникнення яких взагалі неможливо
(від цунамі, землетрусів тощо, страхування яких платниками податків практикується для
збільшення валових витрат і зменшення податку на прибуток).

При запровадженні додаткового податку на страхові внески потрібно враховувати
відмінності у рівнях добробуту громадян у нашій країні та розвинених країнах. Страхові тарифи,
прийнятні при високому рівні доходів, для громадян України можуть виявитися
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неприйнятними, що призведе до подальшого падіння якості страхового захисту в країні.
Слушними й обґрунтованими є підходи до оподаткування страхових премій, переданих у
перестрахування. Вони визнаються прямими витратами страхових компаній і, незалежно від
того, перестраховані ризики в країні або за її межами, у повному обсязі включаються до
складу їх витрат та вираховуються з оподатковуваного прибутку.

Також може бути корисним досвід Білорусі, де у страховиків і перестраховиків у
безспірному порядку вилучаються до бюджету:

– суми страхових внесків, перерахованих із порушенням порядку укладання договорів
перестрахування, встановленого органами державного нагляду за страховою діяльністю;

– виплачені без належного обґрунтування страхові суми та суми страхового відшкодування;
– суми страхових резервів, використані не за призначенням.
Засади удосконалення системи оподаткування суб’єктів ринку страхових послуг повинні

базуватися на специфічних особливостях страхової діяльності, стратегічній ролі страхового
сектора у прискоренні економічного зростання, принципах побудови податкової системи
України. До них необхідно віднести такі:

– установлення оптимального податкового навантаження на учасників ринку страхових
послуг, виходячи з їх економічного потенціалу та критеріїв економічної вигоди від страхування;

– рівномірний розподіл податкового навантаження серед платників податків шляхом
запровадження сукупності взаємопов’язаних, взаємоузгоджених податків і побудови податкової
системи відповідно до наукових принципів оподаткування;

– цільове запровадження податкових пільг лише для стимулювання пріоритетних видів
страхування або його розвитку у нових, віддалених регіонах країни або територіях з підвищеним
ризиком;

– забезпечення стабільності та послідовності системи оподаткування як підґрунтя розробки
довгострокових стратегій розвитку ринку страхових послуг.

Основними напрямами удосконалення прибуткового оподаткування страхових компаній
є вибір об’єктів і бази оподаткування й ставок податків, які б ґрунтувались на економічній
сутності податків, тому доцільно:

– об’єктом оподаткування обрати прибуток як підсумок роботи страхової компанії за
звітний період;

– базу податку визначати як різницю між валовими доходами та валовими витратами
страховиків й амортизацією належного їм майна;

– до бази оподаткування застосовувати звичайну ставку податку, встановлену для усіх
платників;

– для розрахунку податків використовувати показники бухгалтерського обліку.
Отже, результати проведеного дослідження дозволяють визначити шляхи удосконалення

системи оподаткування суб’єктів страхового сектора у контексті забезпечення її відповідності
особливостям страхової діяльності, напрямам реформування вітчизняної податкової системи
та сучасним податковим формам і досвіду оподаткування у розвинених країнах.
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Роботу присвячено аналізу корумпованості в органах ДПС України. Запропоновано
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to create terms at which realization of corruption actions will not be effective neither for a
taxpayer nor for an inspector.

Ключові слова: корупція, відшкодування податку на додану вартість, імовірність
виявлення злочину, фіктивний експорт.

Корупція – це складне не тільки правове, але й соціально-економічне явище. Тому її
подолання повинно включати насамперед попередження, а потім уже боротьбу. Корупція
має два протилежні напрями впливу на економічну систему, як позитивний так і негативний.
Позитивна роль корупції полягає у тому, що в короткостроковому періоді вона може відносно
підвищити ефективність економіки, нехтуючи встановленими правилами в нормативних актах.
Це відбувається в тому випадку, коли інституціональні рамки суспільства є неефективними.
Корупція тут може допомогти обминути перешкоди на шляху суспільного прогресу, внаслідок
чого відбувається зниження вартості інвестицій у народне господарство, з одночасним
зростанням їх ефективності використання.

Мета роботи проаналізувати стан корупції в Україні у цілому та в податковій службі зокрема.
На підставі узагальненої моделі економічного злочину буде показано вплив факторів
державного регулювання (відношення ефективної ставки штрафних санкцій до номінальної
податкової ставки) на вибір стратегії управління податковим навантаженням. Розглянемо
випадок економічного злочину, при якому ухилення від оподаткування перестає бути
економічно вигідним.

Корумпована економіка характеризується швидкими темпами зростання порівняно з не
корумпованою, якщо обидві вони перебувають у неефективних інституційних сферах. Саме
ці фактори впливають разом із тіньовою економікою на формування структури національного
капіталу і середнього класу. Отже, у короткостроковому періоді корупція може бути
детермінантом економічного зростання, але вже у середньостроковому – темпи зростання
помітно падають через непередбачливість корупційних угод. Така тенденція ще більше
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посилюється у довгостроковому періоді, і може навіть мати від’ємне значення, тобто корупція
призводить до падіння виробництва і деградації суспільства.

Рис. 1. Найбільш проблемні аспекти ведення бізнесу в Україні
За даними Всесвітнього економічного форуму, всі фактори, що негативно впливають на

ведення бізнесу, можуть бути розподілені на три групи: а) нестабільність уряду і політики, що
проводиться; б) корупція; в) податкове адміністрування (рис. 1) [10].

Розглянемо зовнішній погляд на податкову систему нашої країни. Міжнародний банк
реконструкції і розвитку проаналізував становище податкових систем більше ніж 100 країн
світу щодо складності ведення бізнесу.

Інтегрований показник стосовно складності сплати податків, що включає в себе як
податкове навантаження, так і кількість часу, необхідного для заповнення податкової
документації, подано у таблиці 1.

Таблиця 1
Об’єднаний показник складності сплати податків

Джерело інформації: Doing Business in 2006 The International Bank for Reconstruction and Development
/ The Word Bank // www.woldbank.org.

14,9

14,2

13,4

10,8

8,9

8,3

5,6

4,8

4,7

4,4

3,1

2,8

2,4

1,8

Нестабільність упровадженої політики

Корупція

Податкове регулювання

Нестабільність уряду

Рівень оподаткування

Неефективна державна бюрократія

Доступ до фінансування

Інфляція

Інфраструктура на неналежному рівні

Освіта, що невідповідає вимогам

Недосконала етика праці робочої сили

Злочинність і крадіжки

Обмежуюче регулювання робочої сили

Регулювання іноземної валюти

Відсоток відповідей

Найкращий Найгірший
Гонконг Уругвай
Об’єднані Арабські Емірати Болівія
Оман Венесуела
Саудівська Аравія Вірменія
Кувейт Колумбія
Ірак Алжир
Афганістан Україна
Сінгапур Демократична Республіка Конго
Швейцарія Мавританія
Малайзія Білорусь

www.woldbank.org.14
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Відповідно до цього показника становище податкової системи України є одним із найгірших
серед усіх країн світу і не сприяє веденню бізнесу внаслідок значного податкового навантаження
та складності оформлення податкової документації.

Проблема боротьби з корупцією в Україні стала настільки актуальною, що була предметом
обговорення на Раді національної безпеки і оборони України 21 квітня 2008 року. В її рішенні
визначається, що корупція спричиняє руйнівний вплив на всі сфери життя суспільства, є
серйозною перешкодою для реформ в економіці, гальмує становлення ринкових інститутів,
перешкоджає надходженню інвестицій.

Метою підприємницької діяльності у більшості випадків є отримання максимального
прибутку, що випливає із самого змісту підприємницької діяльності. Податок – це частина
можливого або отриманого доходу підприємця. З погляду підприємця, податки та інші
обов’язкові платежі включаються у категорію витрат і впливають на дохідність підприємства.
Тому його природною реакцією на оподаткування є вибір варіанта діяльності, за якого
негативний податковий вплив мінімізується. У випадку, коли прибуток підприємця значно
зменшується через податки, він або ліквідує підприємство, або використовує будь-які засоби
для зменшення суми податкових платежів. В арсеналі вітчизняних підприємців на сучасному
етапі є велика кількість методів зниження податкового тягаря – від протизаконного
приховування розмірів отриманого прибутку з метою ухилення від оподаткування до
оптимізації податкових платежів шляхом використання податкового планування тощо [4].

Невідповідність поглядів підприємців уявленням держави про справедливу частку доходів,
що повинні перерозподілятись, є стабільним потенціалом для існування конфліктної ситуації
між підприємцями, які прагнуть мінімізувати податковий тягар, і податковими органами як
представниками державних потреб у збільшенні податкових надходжень [7].

Про свідомість платників податків говорять результати соціологічного опитування, яке
проводилося робочою групою Науково-дослідного центру з проблем оподаткування
Національного університету ДПС України. На думку платників, людина, яка платить усі податки,
вчиняє розумно відповіло 80 % серед опитаних (кількість респондентів – 1 270 осіб, дослідження
проводилося у м. Черкаси і 20 районах Черкаської області) [6]. На питання: „На Вашу думку,
умисне ухилення від сплати податків – це злочин перед законом” відповіло 78,5 %. При цьому
п’ята частина опитаних дотримується думки, що умисне ухилення від сплати податків –
нормальний, властивий веденню бізнесу вчинок, а для 7,2 % – це прояв високих
підприємницьких здібностей. Про свідомість платників податків необхідно говорити в ракурсі
повноти сплати податкових платежів. На жаль, отримані результати дають підставу
стверджувати, що лише 37 % платників будуть платити всі податки, якщо це не виходить за
межі їх економічних можливостей, 33 % платників будуть прагнути платити якнайменше
податків, але тільки в рамках легальних можливостей, 17 % опитаних будуть прагнути платити
як найменше податків, незважаючи на те чи допускає закон це чи ні, лише 13 % будуть платити
всі податки, якщо це виходить за межі їх економічних можливостей.

Антипов В. І. [1] виділив три стратегії податкового планування платників. На підставі
отриманих результатів соціологічного дослідження, на нашу думку, можна кількісно оцінити
стратегії платників податків, які вони використовують при проведенні господарської діяльності:
перший спосіб („чорний”), ухилення від сплати податків застосовують 17 % опитаних; другий
(„білий”) – 50 %; третій („сірий”) – це підприємці (мінімізатори), які ухиляються від сплати
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податків, але при цьому балансують на межі, що розділяє законні і кримінальні засоби
„оптимізації” податків, їх 33 %.

Розглянемо зарубіжний досвід щодо цього. Так, за результатами опитування суспільної
думки, що проводилося в 2001 р. в Канаді [8], відносно готовності громадян ухилятися від
сплати податків, не вказали б частину своїх доходів, коли б це не було пов’язано з небажаними
наслідками – 67 %. Тобто майже 70 % канадців думають, що більшість платників сумлінно
сплачують податки. При цьому ситуація значно змінюється, коли ставиться запитання про
заповнення податкових декларацій і сплату непрямих податків на товари та послуги. Так, по
можливості застосували б ухилення від сплати податків на товари і послуги при сплаті „чорним
налом” 37 %, а готові не вказати в митній декларації товари, що належить задекларувати –
22 %, готові купувати контрабандну алкогольну і тютюнову продукцію – 14 %.

Результати опитування суспільної думки стосовно ухилення від сплати податків у Росії [8]
показують необхідність використовувати елементи примусу та контролю в системі
оподаткування. Так, 11 % з опитаних вважають, що всі без винятку використають можливість
не сплатити податки, 52 % – використає можливість практично будь-яку і лише 28 % –
можливість ухилення від оподаткування використають не усі.

Наведені приклади показують психологічну залежність платників до ухилення платників
від оподаткування.

До найпоширеніших корупційних діянь належать хабарництво. За даними статистики,
протягом останніх трьох років правоохоронними органами щороку реєструється близько
трьох тисяч фактів хабарництва. Значного поширення набули підкуп осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, а також виконання державними службовцями незаконних,
корупційних за змістом посередницьких функцій у відносинах третіх осіб з органами державної
влади, що стало явищем не ситуаційним, а постійним.

За 2009 р. на працівників органів державної податкової служби, за матеріалами підрозділів
по боротьбі з корупцією в органах ДПС, порушено більше ніж сто кримінальних справ.

Саме делегування функції держави посадовим особам податкових органів стає ймовірністю
їх корупції. Податковим інспекторам надано право проводити аудит і документальні перевірки
суб’єктів підприємницької діяльності з подальшим складанням актів результатів ревізії.
Документальний податковий контроль є основною формою контролю,що надає можливість
визначити реальний рівень виконання податкових зобов’язань. Він є точною складовою
системи податкового контролю.

Разом з тим затверджені нормативні форми документальних перевірок за змістом мають
лише перелік формальних показників діяльності платника податків без аналітичних висновків
і практично без впровадження фактичних методів контролю. Хоча останні є складовою
фінансово-економічного аналізу, ігнорування або часткове використання яких створює ризик
виконання корупції [3].

Саме податковий інспектор за результатами ревізії вирішує, як скласти акт перевірки, яка
загрожує після цього суб’єкту податкового правопорушення наступною відповідальністю:
фінансові санкції, адміністративні або кримінальні заходи. Це є основою подальших
корупційних вимог податківця, тому що від тяжкості скоєного і можливих санкцій
відповідальності залежить розмір хабара. Проте для корупційних дій цього ще замало. Ризик
корупції виникає за наявності детермінантів – ймовірності ухилення від сплати податків, зборів
і обов’язкових платежів суб’єктам підприємницької діяльності.
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Розглянемо систему взаємовідносин податкового інспектора і підприємця у випадку
наявності корумпованих взаємовідносин, які відбуваються у процесі отримання підприємцем
відшкодувань за фіктивний експорт. Нехай за документами експортується продукції на суму

S  та відшкодувати необхідно суму S  де 2,0  фактично, те що відправлено товару на

суму 0S  SS 0 , тобто величина фіктивного експорту становить  0SS  ,

незаконних відшкодувань   VSS  0 , підприємець зобов’язаний сплатити

корумпованому податківцю суму: Vm , де m < 1 – частка доходів корумпованого податківця
у доходах підприємця. Нехай існує ймовірність виявлення злочину незалежними контрольними
органами p .

Для моделювання процесу злочинного отримання відшкодувань за фіктивним експортом
нами буде використана класична функція корисності фен Неймана-Моргенштерна [5].
Позначимо A  – злочин, який полягає в отриманні відшкодувань за фіктивний експорт. Тоді
очікувана корисність цього злочину для підприємця за умови існування ймовірності його

виявлення для підприємця  Au1 :

        nVpuVmupAu  111 11 , (1)

де V  – сума злочинного відшкодування; p  – ймовірність виявлення злочину; m  –
частка доходу від злочину, що йде на оплату послуг корумпованого податківця; n  – коефіцієнт
штрафних санкцій, що сплачує підприємець у випадку виявлення злочину. При виявленні
злочинного відшкодування підприємець повертає величину відшкодування плюс штрафні
санкції  . Тому  1n .

 Очікувана корисність корумпованого податківця має наступний вигляд:

        VSpumVupAu 222 1  , (2)

де  VS  – грошовий еквівалент санкцій, які очікують податківці у випадку виявлення
злочину.

Розглянемо випадок нейтрального відношення до ризику [2], як підприємця так і податківця.
У цьому випадку корисність прибутку дорівнює його величині:

  111 xxu  , 222 )( xxu  . (3)

Вважаємо, що ініціатором злочину є підприємець, однак величину частки m  визначає
податківець (відсоток від фіктивного експорту – величина хабару). Частка m  визначається
податківцем (цілком можливо це є колегіальним рішенням) за умови позитивності функції
корисності податківця (2). При врахуванні умови (3) частка від злочину, що отримає податківець
визначається:
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Позначимо відношення штрафних санкцій за злочин )(VSV   до величини злочину
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Остання умова визначає наявність позитивного очікуваного доходу для податківця.
Вважаємо, що в результаті торгів підприємець і податківець залишилися на нижній межі m
виразу 5, тоді на підставі виразу 1 проаналізуємо наслідки цього для підприємця. Підставляючи
вираз 5 у вираз 1 з використанням формули 3 отримаємо умову для ймовірності виявлення
фіктивного відшкодування, коли здійснення злочину буде невигідним підприємцю:
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 (6)

При виконанні останньої умови здійснення злочину А (отримання відшкодування за
фіктивним експортом) буде не вигідним підприємцю. При цьому вважається, що частка доходів
податківця визначається умовою 5 і вже не впливає на рішення, що приймає підприємець.

Зробимо спробу оцінити ці показники відповідно до діючого законодавства. Нехай 1k
(податківець не отримує хабар), величину n  можна розрахувати на підставі діючих штрафних

санкцій, вона приблизно дорівнює 1,05 ( 05,0 ) при величині ухилення більше ніж 175 тис.
грн, тому величина ймовірності згідно з виразом 6 наближується до 0,5 (кожне друге
порушення повинно бути виявлене), а це надзвичайно важко здійснити або можна здійснити
тільки за рахунок суттєвого погіршення показника фіскальної ефективності адміністрування [9].
Шляхом покращання такої ситуації є підвищення відсотка штрафних санкцій.

Отже, необхідно враховувати вплив включення вартості створення економічного злочину
для оцінки мінімальної ймовірності, а саме випадок ухилення, при якому злочин перестає
бути економічно обґрунтованим.

Суб’єкти підприємницької діяльності усіма можливими методами намагаються
мінімізувати сплату податків, зборів і обов’язкових платежів. Для більшості членів суспільства,
на жаль, на сьогодні не існує впевненості щодо прямої залежності між сплаченими податками
та зростанням суспільного добробуту, тому вони швидше намагаються різними способами
уникнути оподаткування вважаючи, що зростання власних доходів для них корисніше, ніж
зростання бюджетних витрат. З метою мінімізації платежів до бюджету підприємці шукають
кваліфікованих бухгалтерів, які б змогли максимально задіяти свої знання і забезпечити
мінімальні розміри сум податкових платежів.

Необхідно виховувати свідомість платників податків. Зміна податкового законодавства з
метою зменшення ступеня невизначеності трактування призвела б до зменшення випадків
ухилення від оподаткування. Навіть при існуючому податковому законодавстві рівень тінізації
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економіки буде значно меншим, якщо зросте ймовірність застосування штрафних санкцій, а
для цього необхідно надати більше повноважень працівникам контрольно-перевірочної роботи
державної податкової служби України, а саме інспекторам державних податкових інспекцій.

Проаналізовані взаємовідносини платника та податкового інспектора показали, що
зменшення корумпованості податкових органів можливе за рахунок впровадження таких змін:

– потрібно встановити винагороди податковому інспектору як відсоток від донарахованої
суми, який перевищує визначену в роботі величину;

– забезпечити незалежність працівників органів ДПСУ від платників податків (відмінити
виконання декадних планових показників, забезпечити інспекторів товарно-матеріальними
ресурсами);

– звільнити відділи проведення камеральної перевірки і відділ контрольно-перевірочної
роботи від обов’язку контролювати стягнення штрафних санкцій, а зобов’язати займатися
цим питанням відділ стягнення податкової заборгованості;

– необхідно зобов’язати управління внутрішньої безпеки ДПА України проводити
моніторинг майнового стану державних службовців, а саме працівників ДПС, здійснювати
аналіз їх видатків, порівнювати їх обсяги з обсягами задекларованих доходів, що стане дієвим
засобом попередження корупційних діянь.

Вжиті заходи зменшать ризики корупції в податкових органах. Звести їх до мінімуму через
існування широких можливостей ухилення від сплати податків на сьогодні не можна.
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ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ:
ЗМІСТ І СТАН РОЗВИТКУ

У статті розкрито сутність податкового консультування та запропоновано авторське
бачення дефініції. Проаналізовано динаміку ринку послуг з податкового консультування в
світі та в Україні з виокремленням причин даного стану та запропоновано рекомендації
для подальшого розвитку.

In the article is exposed the essence of the tax advising and offered the own vision of the
determination. The dynamics of the market of the tax advising in the world and in Ukraine is
analysed with the selection of the reasons of current state and recommendations for subsequent
development are offered.

Ключові слова: оподаткування, податкове консультування, консалтинг.

Оподаткування та всі пов’язані з ним процеси та наслідки відіграють значну роль у житті
кожного індивіда у всьому світі, а тому можливість отримання якісних, своєчасних,
неупереджених і надійних податкових консультацій не може не приваблювати як суб’єктів
підприємницької діяльності, так і фізичних осіб. Такий попит став каталізатором появи в світі
нового виду консалтингу – податкового консультування, оскільки потреба у фахівцях, які є
професіоналами у досить мінливих і неоднозначних ситуаціях, є об’єктивним фактом.

Зазначимо, що оскільки податкове консультування все ж таки належить до прикладної
сфери, то більшість відповідної літератури та спеціалізованих праць присвячено саме
практичним аспектам, залишаючи поза увагою теоретичні. Особливість функціонування ринку
консалтингових послуг у сфері оподаткування полягає в тому, що метою надання таких послуг
платнику податків є визначення оптимального розміру податкових платежів, які необхідно
сплатити, що здійснюється в межах чинного законодавства та адміністративних процедур, з
метою досягнення гармонізації економічних інтересів держави в частині формування
бюджетних доходів і інтересів суб’єктів господарювання для підвищення ефективності
підприємницької діяльності. Цим пояснюється актуальність розвитку податкового
консультування і необхідність освоєння його теоретичних основ.

Доцільно зазначити, що історія, час виникнення та концепція податкового консультування
у кожній країні мала та має власні унікальні риси та особливості, що пояснюються
національною специфікою. Однак у 1959 р. у Франції як єдину координаційну організацію
було створено Європейську Асоціацію податкових консультантів (CFE) та затверджено її статут,
що був остаточно переглянутий Генеральною асамблеєю Асоціації 24.09.2010 р. Сьогодні до
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складу Асоціації входять 33 національні організації з 24 європейських країн (у тому числі
Російська Федерація), що об’єднують більше, ніж 180 тис. податкових консультантів (tax
advisers). Свою місію Асоціація вбачає у захисті професійних інтересів податкових
консультантів, гарантуванні високої якості наданих ними порад і рекомендацій та обміні
інформацією щодо національних податкових законів із метою сприяння координації
податкового законодавства в Європі [3].

Таким чином, податкове консультування активно розвивається як мінімум у 24
європейських країнах, що додатковий раз підтверджує необхідність та особливий статус даного
виду послуг, а тому спробуємо розкрити його зміст.

Сьогодні податкове консультування прийнято визначати, виходячи з різних позицій:
1. Консультування як процес – організований процес взаємодії консультанта і клієнта,

результатом якого є зміни у податковій політиці підприємства.
2. Консультування як експертиза – різновид експертної допомоги клієнту при вирішенні

завдання оптимізації оподаткування за умови постійних змін у зовнішньому та внутрішньому
середовищі.

3. Консультування як послуга – послуга, що надається консультантом з метою запобігання
виникнення у клієнта проблем у сфері оподаткування.

4. Консультування як метод – метод освоєння наукових розробок, досягнень передового
зарубіжного та вітчизняного досвіду стосовно питань, пов’язаних з оподаткуванням.

Враховуючи зазначене, податкове консультування можна визначити як професійну
незалежну діяльність організацій і приватних осіб з надання замовнику платних послуг,
результатом якої є визначення його прав та обов’язків як платника податків і зборів
(обов’язкових платежів) та їх оптимальна реалізація.

Загальноприйнятою науковою тенденцією при дослідженні сутності будь-яких процесів,
категорій, сукупностей явищ тощо стало виокремлення специфічних принципів, що їм
притаманні. І це цілком справедливо, виходячи з того, що економічний словник трактує
принципи як основні, вихідні положення теорії, основні правила діяльності [2, с. 76]. Тому,
вважаємо доцільно зупинитися на принципах надання послуг з податкового консультування
з метою більш чіткого усвідомлення змісту цієї діяльності.

Сформулюємо наступні принципи професійної діяльності податкових консультантів:
1. Законність – це означає, що за наслідками аналізу ситуації запропоновані податковим

консультантом клієнту сценарії альтернативних варіантів дій та поведінки не повинні
передбачати порушення законодавства.

2. Незалежність – гарантією об’єктивності оцінок і збереження нейтралітету при аналізі
проблеми, а тому виділяють фінансову, адміністративну, політичну та емоційну
незалежність [6, с. 12].

3. Професіоналізм – передбачає поєднання глибоких різносторонніх знань, умінь,
професійних навичок, практичного досвіду та культури поведінки, що у сукупності забезпечує
ефективність запропонованих консультантом рішень, у тому числі щодо нестандартних
ситуацій.

4. Передбачливість – означає, що податковий консультант повинний передбачати та точно
прораховувати всі можливі наслідки та результати впровадження клієнтом наданих ним
рекомендацій, оскільки сума позитивних ефектів повинна перевищувати суму негативних.
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Зазначений перелік принципів, без сумніву, не є вичерпним, як і немає підстав
стверджувати, що всі послуги з податкового консультування, і в Україні в тому числі,
реалізуються виключно з їх дотриманням, але, з іншого боку, це відкриває значні перспективи
для подальших досліджень даної проблематики.

Наступним і найбільш логічним кроком після аналізу принципів професійної діяльності
податкових консультантів нам представляється виділення і критеріїв ефективності такої
діяльності, як показників, на основі яких формуються оцінки якості наданих послуг.

На нашу думку, основними критеріями ефективної діяльності податкового консультанта
виступають:

1. Знання та досвід – здатність використовувати отриману у процесі роботи з
різноманітними суб’єктами підприємницької діяльності і громадянами інформацію у
перехресному порядку, а також постійно оновлювати її як за допомогою відстеження поточних
змін податкового законодавства, так і шляхом передбачення майбутніх трансформацій. Бути
своєрідною ланкою між теорією й практикою та діючим і майбутнім податковим
законодавством.

2. Об’єктивність – здатність комплексно аналізувати ситуацію, уникаючи усталених оцінок,
упередженості, подвійних стандартів, зайвої інформації тощо.

3. Надійність та відповідальність – здатність викликати довіру клієнта шляхом максимально
повного та якісного виконання податковим консультантом взятих на себе обов’язків, а також
за допомогою пріоритету інтересів клієнта над власними.

4. Конфіденційність – здатність зберігати таємниці щодо отриманої від клієнта інформації,
включаючи нерозголошення будь-яких відомостей без попередньої згоди клієнта (за винятком
передбачених законом випадків).

5. Економічна результативність – здатність податкового консультанта запропонувати
максимально економічно вигідні варіанти вирішення проблеми для клієнта та отримати
адекватну оплату за витрачений час.

Окреслені принципи та критерії ефективної діяльності свідчать про високі вимоги, що
висуваються до якості консультаційних послуг і відповідно до самих податкових консультантів.
Водночас різноманітність клієнтів і ринків, проблем і завдань, ресурсів і можливостей,
застосовуваних підходів і методів, а також осіб, які беруть участь у процесі консультування
конкретної фірми, стало причиною наявності різних видів податкових консультантів, які
класифікуються за різними ознаками.

Так, залежно від того, чи працює консультант у даній організації або його запрошують для
тимчасового співробітництва, розрізняють зовнішніх і внутрішніх податкових консультантів
(табл. 1).

З результатів аналізу табл. 1 видно, що і зовнішні, і внутрішні консультанти мають як
переваги, так і недоліки, а тому до вибору податкового консультанта потрібно відноситися
ретельно та критично, виходячи з мети та завдань, що стоять перед замовником на певному
етапі його розвитку. Завдання, в свою чергу, формуються під впливом як зовнішніх, так і
внутрішніх факторів.

Серед зовнішніх факторів можна виділити: 1) правове та економічне поле, в якому перебуває
і діє замовник; 2) загальний рівень розвитку бізнесу як у країні, так і в світі у проміжок часу,
що аналізується; 3) інфляційні процеси в країні та її міжнародний рейтинг.
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Таблиця 1
Переваги та недоліки зовнішніх і внутрішніх податкових консультантів [5, с. 96–102]

До внутрішніх факторів можна віднести: 1) вид діяльності замовника; 2) фінансову стійкість
замовника; 3) здатність замовника до ризику; 4) рівень податкової культури тощо.

Не дивно, що будучи спеціалістами такого значного рівня, податкові консультанти стали
невід’ємною частиною процесу оподаткування у всьому світі. Лідером у цьому процесі є
Німеччина, де діє близько 40 законів щодо податкового консультування, та при використанні
послуг податкових консультантів виникає право на податкові пільги [9]. А тому в Німеччині на
ринку послуг у сфері оподаткування податкове консультування впевнено тримає свої позиції
(рис. 1).

Внутрішній податковий
консультант

Зовнішній податковий
консультант

+
Має найбільш повну інформацію про

свою організацію; може приступати до
роботи без попереднього

ознайомлення з організацією

–
Втрачає багато часу і ресурсів на

отримання інформації про організацію

–
Не має можливості отримувати

різнобічний досвід при роботі в інших
організаціях; вимагає постійного

навчання і підвищення кваліфікації;
здатен до професійної „спіпоти”

+
Має різнобічний досвід, який отримано
на численних підприємствах; постійно

самостійно підвищує свою
кваліфікацію в процесі роботи

–
Залежить від керівництва і інших груп

та особистостей в організації; може
виявляти упередженість, у тому числі

у власних інтересах

+
Об’єктивний, не залежить від

керівництва, інших груп та
особистостей в організації; немає

особистої зацікавленості

+
Йому може бути довірена
конфіденційна інформація

–
Керівництво та співробітники можуть

неохоче довіряти йому необхідну
інформацію

–
Вимагає постійної заробітної плати

+
Може бути залучений, коли це

необхідно
+

Заробітна плата, як правило, нижча,
ніж гонорар залучених експертів

–
Зазвичай вимагає високих гонорарів

+/–
Сприймається співробітниками як

„своя людина” або навпаки як
„людина керіництва”

+
Має імідж експерта

–
Дії з реалізації рекомендацій можуть

бути обмежені ієрархічним
положенням

+/–
Може брати участь у реалізації

рекомендацій, оцінюючи її зі сторони

+
Високий ступінь відповідальності за

результат, оскільки від нього залежить
його робоче місце

+
Високий ступінь відповідальності за

результат, оскільки від нього залежить
його професійний імідж. Крім того, в
договорі може бути окреслена його

фінансова відповідальність
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Рис. 1. Структура послуг у сфері оподаткування у 2010 р., Німеччина [10]
З рис. 1 видно, що податкове консультування у Німеччині грає одну з домінуючих ролей

у всіх аспектах, що пов’язані з оподаткуванням, оскільки майже вдвічі перевищує попит на
аудиторські послуги (34 % порівняно з 18 %) та практично дорівнює обсягу послуг щодо
складання річної податкової звітності. Тому факт постійного зростання кількості податкових
консультантів у країні є об’єктивним явищем (рис. 2).

Рис. 2. Статистика динаміки податкових консультантів у Німеччині, тис. [10]
За результатами аналізу даних рис. 2 можна зробити висновок, що кількість податкових

консультантів збільшилася у 2010 р. порівняно з 2000 р. на 18,3 тис. осіб, або приблизно на
26 %. Майже аналогічними темпами зростає чисельність організацій, що надають даний вид
послуг: їх приріст становить 16,3 тис. Практично незмінною протягом десятиріччя залишилася
кількість уповноважених з податків та інших фахівців з оподаткування, а саме: 8,2 тис. у
2010 порівняно з 6,1 тис. у 2000 р.

Згідно з даними статистики Німецької спілки податкових консультантів, середній оборот
його членів на одну консультаційну компанію у 2009 р. становив 679 700 євро [8].

З наведеного видно, що професія податкового консультанта у Європі є надзвичайно
престижною, високооплачуваною та актуальною, а тому й рівень конкуренції є досить високим.
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Це спонукає фахівців постійно підвищувати власну кваліфікацію, що, в свою чергу, досить
позитивно впливає на розвиток ринку послуг з податкового консультування взагалі, та на
якість наданих послуг зокрема (рис. 3).

Рис. 3. Рівень задоволення якістю послуг з податкового консультування у Німеччині,
% [8]

Так, з даних рис. 3 видно, що відсоток незадоволених осіб протягом 1999–2009 рр. різко
зменшився з 19 % до 1 %, а частка дуже задоволених збільшилася майже у 2,5 раза – з 21 % до
47 %.

На жаль, Україна поки що віддалена від цих процесів, хоча Спілку податкових консультантів
України (СПКУ) було створено ще у липні 2001 р., професію „консультант з податків і зборів
(податковий консультант)” введено до Державного класифікатора професій України в 2004 р.,
а проект Закону України „Про податкове консультування” розроблено у 2008 р. [4].

На нашу думку, це пояснюється рядом проблем, що заважають адекватному та належному
розвиткові податкового консультування в Україні, причому ці перешкоди мають властивості
„сніжного кому”, а саме: 1) відсутність чіткого визначення місця та ролі податкових
консультантів у трьохсторонніх відносинах між податкоплатниками, податковими органами
та податковими консультантами; 2) недостатня кількість професійних висококваліфікованих
кадрів (станом на 15.11.2010 р. сертифікати податкових консультантів видано 197 особам);
3) відсутність системи ліцензування та державного контролю за ринком послуг з податкового
консультування; 4) проблеми у сфері освіти та навчально-методичної літератури; 5) негативне
відношення на державному рівні до податкових консультантів як до помічників мінімізаторів
податків (ст. 52 глави 3 розділу ІІ Податкового кодексу України визнає податковими
консультаціями виключно ті, що надані органом державної податкової служби та митним
органом); 6) нестача коштів у середнього бізнесу для оплати послуг висококваліфікованих
податкових консультантів; 7) специфічна позиція податкових органів щодо результатів
податкових перевірок, за наслідками яких не виявлено порушень платниками податків діючого
законодавства та не передбачено штрафні санкції; 8) недостатня активність Спілки податкових
консультантів України; 9) відсутність в Україні спеціалізованих наукових заходів та конференцій
з податкового консультування; 10) недостатня усвідомленість переваг професії тощо. Впевнені,
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що подолання даної проблематики слугуватиме своєрідним каталізатором розбудови даного
ринку послуг в Україні.

Таким чином, у європейських країнах податкові консультанти вже давно стали невід’ємною
частиною системи правосуддя у сфері податкового права. Комплексне володіння теорією та
практикою оподаткування і бухгалтерського обліку, досконале знання діючого законодавства,
а також судової практики, постійне відстеження всіх змін, що стосуються податків, проведення
семінарів з актуальної податкової тематики та особиста регулярна участь у податкових спорах,
дозволяють податковим консультантам надавати професійні та точні відповіді на запитання,
пов’язані з оподаткуванням, вчасно попереджати платників податків про зміни, які готуються,
розробляти нові чи оптимізувати уже існуючі бізнес-процеси з погляду оптимального
оподаткування.

Вважаємо, що необхідність усвідомлення владою та суспільством доцільності вирішення
теоретичних і практичних проблем організації і діяльності податкових консультантів України
на основі міжнародного досвіду вже давно назріла, а тому потребує вирішення у найближчій
перспективі.
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РОЛЬ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ У
СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО

КОНТРОЛЮ
У статті визначено роль податкового контролю як важливої складової державного

фінансового контролю, проведено аналіз основних напрямів податкового контролю згідно
з нормами Податкового кодексу України, окреслено шляхи реалізації податкового
контролю з метою підвищення об’єктивності та ефективності здійснення контрольних
заходів.

The article defines the role of tax control as an important component of state financial
control, analysis of main directions of tax control regulations under the Tax Code Ukraine,
examined ways to implement fiscal controls to increase the objectivity and effectiveness of control
measures.

Ключові слова: Податковий кодекс України, державний фінансовий контроль,
податковий контроль, способи здійснення податкового контролю, сучасні технології
автоматичної обробки податкової та фінансової звітності, ризикоорієнтована система
відбору платників до перевірок, автоматичне відшкодування ПДВ.

У загальній системі державного фінансового контролю податковий контроль набуває
особливої ваги в умовах дії нового Податкового кодексу України.

Податковим кодексом України здійснені кардинальні зміни в оподаткуванні та
адмініструванні податків, спрямовані на упорядкування взаємовідносин платників податків і
контролюючих органів, встановлення справедливості та неупередженості в оподаткуванні:
ставки податків поступово знижуватимуться, але сплачувати їх повинні всі.

Ці концептуальні засади функціонування податкової системи визначилися також і у сфері
здійснення податкового контролю – невід’ємної частини системи адміністрування податків,
яка складається, як визначено Податковим кодексом, з податкової звітності, податкових
консультацій, обліку платників податків, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
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органів ДПС, перевірок, процедур погашення податкового боргу, особливостей застосування
міжнародних договорів у сфері оподаткування, відповідальності платників і контролюючих
органів, застосування фінансових санкцій (розділ II Кодексу).

На важливості упорядкування взаємовідносин контролюючих органів і платників податків
неодноразово наголошувалось і міжнародними експертами. Зокрема, експертами Наглядової
ради з питань реалізації програми модернізації державної податкової служби України, які
працювали у ДПА України у листопаді 2010 року та проводили незалежне оцінювання, як і в
ДПС України створюється ефективна, дієва, прозора та неупереджена система організації
діяльності, будуються взаємовідносини між податковими органами і суспільством на основі
добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків, було
наголошено на необхідності перейти від суцільних перевірок на користь підходу до організації
перевірок на основі оцінки ризиків [4, с. 10].

Саме тому вивченню комплексу напрямів здійснення податкового контролю присвячено
це дослідження.

Важливим кроком в упорядкуванні усіх етапів податкового контролю, його законодавчої
бази та підвищення ефективності контрольних заходів є прийняття Податкового кодексу
України. Главою 5 Кодексу врегульовано понятійний апарат податкового контролю, визначено
його мету та способи здійснення [1] (табл. 1).

Таблиця 1
Визначення та способи здійснення податкового контролю в Україні [1]

В оновленому податковому полі акцент у роботі податкової служби зміщується на
виконання комплексу аналітичних функцій [2]. Основні напрями податкового контролю та
шляхи їх можливої реалізації подано у табл. 2.

Реалізація зазначених у таблиці 2 напрямів податкового контролю дозволить:
– приділяти увагу при організації податкового контролю саме недоброчесним платникам;
– використовувати весь інтелектуальний потенціал податкової служби, зокрема, інформації

з баз даних органів ДПС усіх рівнів, органів виконавчої влади та міжнародних організацій на
визначення платників, що спричиняють ризики мінімізації розрахунків із бюджетом, та
включати їх до плану-графіка перевірок;

– мінімізувати вплив людського фактора при відборі платників до перевірок;

Податковий
контроль

система заходів, що вживаються контролюючими
органами з метою контролю правильності нарахування,
повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також
дотримання законодавства з питань проведення
розрахункових і касових операцій, патентування,
ліцензування та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Способи здійснення
податкового
контролю

– ведення обліку платників податків;
– інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності
органів державної податкової служби;
– перевірки, звірки, перевірки щодо дотримання
законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючі органи
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– підвищити ефективність податкового контролю.
Таблиця 2

Напрями податкового контролю та шляхи їх реалізації [1, 2, 3]

Однак для забезпечення об’єктивного підходу до відбору платників до здійснення
контрольних заходів, необхідно:

– розвивати обмін інформацією з іншими органами виконавчої влади (як центрального,
так і регіонального рівнів);

Напрями податкового контролю Шляхи реалізації напряму
Створення цілісної системи інформаційно-
аналітичного забезпечення органів державної
податкової служби, спрямованої на загальний
аналіз результатів господарської діяльності
платників податків
Запровадження отримання податкової інформації
у визначених Кодексом випадках шляхом
проведення зустрічних звірок, які не є
перевірками
Часткове скорочення термінів проведення
перевірок, проте, разом з цим, запровадження
такого виду перевірок, як фактичні, що
здійснюються без попереднього попередження
платника за місцем фактичного провадження
його господарської діяльності

Обробка податкової інформації про платника
податків із усіх наявних джерел інформації
(як внутрішньої, так і зовнішньої) за
допомогою сучасних технологій обробки
податкової інформації на усіх етапах
адміністрування платежів: від обліку
платників та платежів до відбору платників
до перевірок, проведення звірок, перевірок та
реалізації їх матеріалів

Подання великими та середніми підприємствами
податкових декларацій в електронній формі з
дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису.
Оновлення норми щодо надання фінансової
звітності платника податків до податкових
органів

Розширення можливостей аналізу фінансової
звітності платника: визначення реального
фінансового стану та стану розрахунків з
бюджетом підприємств по секторах
економіки (зокрема, державного та
недержавного), монопольних утворень,
фінансово-промислових груп на підставі
фінансових звітів

Подальший розвиток ризикоорієнтованої системи
відбору платників до плану-графіка перевірок.
Довідково: У 2008 році у ДПА України було
впроваджено ризикоорієнтовану систему відбору
платників податків до документальних перевірок
з відбором платників (зокрема, юридичних осіб)
за 17 критеріями ризиків мінімізації податкових
зобов’язань. Наприкінці 2010 року цей відбір
відбувався за визначеними критеріями: високого
ступеня ризиків (7 критеріїв), середнього ступеня
ризиків (17 критеріїв), незначного ступеня
ризиків (13 критеріїв)

До плану-графіка проведення
документальних планових перевірок
відбираються платники податків, які мають
ризик щодо несплати податків і зборів,
невиконання іншого законодавства, контроль
за яким покладено на органи державної
податкової служби. Періодичність
проведення документальних планових
перевірок платників податків визначається
залежно від ступеня ризику в діяльності
таких платників податків, який поділяється на
високий, середній та незначний

Запровадження Податковим кодексом
автоматичного відшкодування з бюджету сум
податку на додану вартість платникам податку,
які мають право на відшкодування та
відповідають певним критеріям, визначеним
Кодексом

Визначення відповідності платника податку
визначеним Кодексом критеріям в
автоматизованому режимі.
Запровадження Кодексом Єдиного реєстру
податкових накладних – реєстру відомостей
щодо податкових накладних і розрахунків
коригування, обов’язковість ведення якого в
електронному вигляді закріплена за
центральним органом державної податкової
служби згідно з наданими платниками
податку на додану вартість електронними
документами
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– створювати відповідні програмні продукти, які б дозволяли оперативно обробляти
електронну звітність платників податків, робити вибірки з баз даних за певним переліком
податкових ризиків та гнучко адаптувалися до потреб і напрямів роботи структурних підрозділів
органів ДПС (відбір до документальних перевірок, автоматичне відшкодування ПДВ тощо);

– запроваджувати сучасні системи обробки інформації з баз даних органів ДПС;
– навчати персонал навичкам роботи з електронною податковою та фінансовою звітністю

платників податків для відбору тих, у кого встановлений ризик мінімізації розрахунків з
бюджетом.

Реалізація зазначеного комплексу заходів дозволить сконцентрувати увагу податкових
органів виключно на тих платниках, що потребують уваги податкової служби, убезпечити
бюджет від втрат коштів через мінімізацію платежів платниками податків та попередити втрати
коштів через неправомірне автоматичне відшкодування з бюджету сум податку на додану
вартість.
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УКРАЇНИ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
У статті висвітлено питання управління дебіторською заборгованістю в системі

бухгалтерського обліку, охарактеризовано заходи щодо оптимізації ії структури.

The question of management an account receivable is reflected in the article, measures are
described on a management by it.
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В умовах кризи неплатежів особливо зростає роль ефективного управління дебіторською
заборгованістю, своєчасного її повернення та попередження безнадійних боргів. При цьому
необхідно пам’ятати, що політика управління дебіторською заборгованістю є одночасно
складовою не лише фінансової, а й загальної стратегії підприємства, інформацію для якої
надає саме бухгалтерський облік.

У процесі здійснення різних виробничих і комерційних операцій у підприємства може
виникати дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями продукції, персоналом,
власниками, бюджетом і позабюджетними фондами тощо. Але господарська практика свідчить,
що на розрахунки з покупцями за відвантажену продукцію (виконані роботи і надані послуги)
припадає більше як 80 % загального обсягу дебіторської заборгованості підприємств, що
робить її основним об’єктом фінансового управління.

Питання дебіторської заборгованості та її управління досліджувало немало вчених [1; 2; 3;
4; 5]. Однак питання застосування заходів щодо управління нею з погляду бухгалтерського
обліку потребує подальшого дослідження.

Метою статті є висвітлення заходів щодо оптимізації дебіторської заборгованості в системі
бухгалтерського обліку з подальшим прийняттям управлінських рішень на підприємствах
України.

Згідно з П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”, дебітори – це юридичні та фізичні особи,
які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів [6]. Відповідно дебіторська заборгованість – це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Виникнення дебіторської заборгованості – це об’єктивний процес, зумовлений існуванням
ризиків при проведенні взаєморозрахунків між контрагентами за результатами господарської
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операції. Проте на її розмір та структуру впливає ряд факторів, які можна поділити на три
основні групи:

1) загальноекономічні (зовнішні) фактори (стан економіки в країні, ефективність грошово-
кредитної політики НБУ, рівень інфляції, стан розрахунків тощо);

2) галузеві фактори (стан галузі, де працює фірма; динаміка виробництва цього виду
продукції та попит на неї);

3) внутрішні фактори (організаційно-правова структура та форма власності підприємства,
фінансовий менеджмент підприємства тощо) [3].

У бухгалтерському обліку необхідно розмежовувати нормальну і прострочену
заборгованість. Дебіторська заборгованість зумовлює нестачу на підприємстві фінансових
ресурсів для придбання виробничих запасів, погашення поточних зобов’язань, сприяє
зростанню ризику зменшення прибутку. Тому для зменшення дебіторської заборгованості
підприємству необхідно її проаналізувати та впровадити ефективні методи управління. У
бухгалтерському обліку необхідно класифікувати дебіторську заборгованість за допомогою
аналітичних рахунків (дебіторська заборгованість, яку визнано простроченою, дебіторська
заборгованість, яку визнано безнадійною та ін.).

При класифікації дебіторської заборгованості враховуються наступні фактори:
– оцінка й класифікація покупців залежно від видів продукції, обсягу закупівель,

платоспроможності, історії кредитних відносин і передбачуваних умов оплати;
– контроль за розрахунками з дебіторами, оцінювання реального стану дебіторської

заборгованості;
– аналіз і планування грошових потоків [5, c. 370; 2].
Метою управління дебіторською заборгованістю можна вважати оптимізацію її величини,

оскільки на підприємство негативно впливає як збільшення обсягів дебіторської заборгованості,
так і її різке зниження.

Так, з одного боку, отримання платежів від боржників іноді є важливим джерелом
надходження коштів на підприємство, і різке зниження дебіторської заборгованості може
бути негативним сигналом, який свідчить про зниження обсягів реалізації (втрата покупців
продукції чи зменшення обсягів продажу в кредит). З іншого – підприємства не зацікавлені у
зростанні дебіторської заборгованості, так як вона – це відлучення грошових коштів з обороту,
внаслідок чого виникає потреба у залученні додаткових ресурсів для своєчасного погашення
своїх зобов’язань.

Підприємство, яке прагне вийти із кризи, повинно грамотно здійснювати контроль за
дебіторською заборгованістю та розробляти системи договірних взаємовідносин з
контрагентами із застосуванням гнучких умов і форм оплати, таких як: виставлення проміжного
рахунку, застосування гнучких цін, банківська гарантія та ін.

З метою подолання наслідків кризи, підприємства іноді потребують рішучих заходів. Так,
одним із способів рефінансування активів є продаж або обмін дебіторської заборгованості
(зміна осіб в зобов’язаннях, фінансування під уступку прав вимоги, факторингові операції),
що є недоцільним без попередньої оцінки вартості дебіторської заборгованості, оскільки
підприємство не зможе реально оцінити вигоду і ефект від заходів, що проводяться.
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Таблиця 1
Заходи щодо управління дебіторською заборгованістю

Для ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно впроваджувати
ефективні методи оцінки. У методологічному аспекті варіанти оцінки тих чи інших об’єктів
обліку, в тому числі і розрахунків, визначаються положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку. Стосовно дебіторської заборгованості – це П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”,
для якої передбачено, що в поточному обліку вона оцінюється за первісною вартістю, а на
дату балансу – за чистою реалізаційною вартістю. Прийоми визначення такої вартості також

Етап Заходи Зміст заходів
Аналіз інформації про
потенційного партнера –
ділова репутація
Аналіз кон’юнктури ринку,
на якому функціонує
потенціальний партнер

Аналіз проводиться на основі наступних джерел:
– дані, які отримано безпосередньо від потенційного
покупця;
– із внутрішніх джерел (якщо угоди мають
постійний чи періодичний характер);
– із зовнішніх джерел (комерційні журнали, газети,
довідники, звітність, інформація, надана
компаніями, що займаються збором і аналізом
інформації та формуванням єдиної бази даних,
інформація банку, який обслуговує покупця, інших
партнерів по угодах);
– у випадку якщо угоди з покупцем мають
постійний характер, визначається обсяг
господарських операцій і стабільність їх здійснення

Аналіз фінансового стану
потенційного партнера

Аналізуються платоспроможність, ліквідність,
результативність господарської діяльності,
фінансова стійкість, показники власного капіталу,
обсяг і склад чистих активів, які можуть бути
забезпеченням кредиту при виникненні ситуації
неплатоспроможності покупця

Групування потенціальних
партнерів згідно з рівнем
платоспроможності

Етап 1.
Проведення
переддоговірних
процедур

Визначення можливих сум
кредитування для кожного
клієнта

Розмір сум визначається на основі положення про
кредитну політику підприємства, а також із
урахуванням
проведеного аналізу фінансового стану клієнта.
Крім розмірів надання кредиту (це може бути
відсоток від балансового прибутку, відсоток від
основних засобів, скоректований на коефіцієнт
ліквідності та ін.), кредитної політики, визначаються
такі показники, як строк надання кредиту, стандарти
кредитоспроможності клієнтів,
політика збору платежів, знижки, які надаються у
випадку дострокової оплати

Етап 2.
Підписання
договору

Передбачити і зафіксувати
усі процедури договірних
взаємовідносин

Грамотно складений договір є заставою позитивного
результату значної частки конфліктних ситуацій

Чіткий контроль над
своєчасним пред’явленням
рахунків

Складається реєстр старіння дебіторської
заборгованості, визначаються структура і динаміка
зміни кожної статті дебіторської заборгованості,
строк обороту дебіторської заборгованості

Щоденний оперативний
аналіз оплати за
пред’явленими рахунками

Етап 3.
Виконання
договірних
зобов’язань

Контроль безнадійних
боргів

Створення резерву сумнівних боргів, який
визначається у відсотках до загальної суми
дебіторської заборгованості
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зумовлені стандартом: на основі платоспроможності кожного окремого дебітора, питомої
ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на
умовах наступної оплати або шляхом періодизації заборгованості.

З погляду фінансової стабільності підприємства істотною складовою операцій його
фінансово-господарської діяльності є дебіторська заборгованість, тому що вона має більшу
ліквідність, ніж інші статті активу балансу, є предметом постійного, безупинного контролю і
вимагає оперативного регулювання з боку керівництва і фінансових служб. Тому важливим
є якісне і своєчасне відображення в системі бухгалтерського обліку інформації про дебіторську
заборгованість з метою забезпечення максимальних гарантій для користувачів фінансової
звітності щодо вірогідності, реальності, повноти і законності приведеної інформації про неї.

З метою складання фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується за
такими ознаками:

– зв’язком із нормальним операційним циклом;
– терміном погашення;
– об’єктами, щодо яких виникла заборгованість;
– своєчасністю оплати боржником дебіторської заборгованості.
За першими двома ознаками виділяють довгострокову і поточну дебіторську

заборгованість.
Довгострокова дебіторська заборгованість – сума заборгованості, що не виникає під час

нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість – сума заборгованості, що виникає під час

нормального операційного циклу чи буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. При
цьому доцільно враховувати, що нормальний операційний цикл визначається виробничою
необхідністю і може бути понад 12 місяців, тобто в статтях активу балансу показуються
одночасно суми до отримання як до, так і після 12 місяців.

У такому випадку необхідно, щоб підприємство враховувало дебіторську заборгованість,
що виникла під час нормального операційного циклу і необхідно отримати після 12 місяців
від дати балансу окремо від тієї, яку необхідно отримати протягом 12 місяців з дати балансу,
тобто при настанні терміну погашення заборгованості за операційним циклом до 12 місяців.

Доцільно в цьому випадку передбачити виділення в плані рахунків окремого рахунка
„Поточна заборгованість операційного циклу”, а в Примітках до фінансової звітності й у
Наказі про облікову політику вказувати причини такого порядку погашення заборгованості.

У стандарті ж 10 „Дебіторська заборгованість” на сьогодні вміщено застереження стосовно
виділення поточної частини заборгованості: „Частина довгострокової дебіторської
заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу,
відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості”, однак технічно
це не передбачено в плані рахунків. У зв’язку з цим рекомендуємо аналогічний порядок
відображення такої заборгованості на окремому рахунку в плані рахунків.

Для проведення правильної класифікації дебіторської заборгованості по термінах
погашення важливо, щоб в обліковій політиці були чітко визначені критерії такого розподілу,
щоб не було перекручування фінансового стану підприємства при аналізі показників, що
його характеризують.

Дебіторська заборгованість повинна відповідати встановленим критеріям визнання
активом та оцінки фінансової звітності. Відповідно до П(С)БО № 10 „Дебіторська
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заборгованість”, дебіторська заборгованість визнається активом у випадку, якщо виконуються
такі умови:

– існує імовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод;
– сума дебіторської заборгованості може бути вірогідно визначена.
Згідно з П(С)БО № 15 „Дохід”, поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи,

послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації таких товарів, робіт,
послуг за наявності всіх зазначених умов:

– покупцю передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію, товари,
роботи, послуги, інший актив;

– підприємство не здійснює надалі керування і контроль за реалізованою продукцією,
товарами, роботами, послугами, іншими активами;

– сума заборгованості може бути вірогідно визначена;
– існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод

підприємства.
Оцінка моменту, на який підприємство передає покупцю ризики і вигоди, пов’язані з

правом власності на товар, вимагає вивчення договору між підприємством і покупцем і
обставин операції.

Договір постачання продукції (товарів, робіт, послуг) визначає умови переходу ризиків
загибелі чи ушкодження продукції і вигод, пов’язаних із правом власності на підставі
ІНКОТЕРМС.

Необхідність у вивченні обставин операції зумовлена тим, що не завжди збігаються
моменти передачі ризиків і вигод від володіння з моментом передачі юридичного права
власності чи з моментом передачі у володіння.

Дебіторська заборгованість як складова активу фінансової звітності повинна визнаватися
і відображатися в балансі в грошовій сумі, що визначається з урахуванням таких факторів:

– оцінки дебіторської заборгованості в поточному обліку;
– оцінки дебіторської заборгованості у фінансових звітах.
Довгострокова дебіторська заборгованість, за якою нараховуються відсотки,

відображається в поточному обліку по дійсній вартості майбутніх грошових надходжень.
Згідно з П(С)БО № 11 „Зобов’язання”, дійсна вартість – це дисконтована сума майбутніх
платежів (за винятком суми очікуваного відшкодування). Визначення такої вартості залежить
від виду заборгованості й умов її погашення.

Дебіторська заборгованість, забезпечена отриманими векселями, оцінюється в поточному
обліку по номінальній вартості векселів.

Виходячи з норм П(С)БО № 10 „Дебіторська заборгованість”, поточна дебіторська
заборгованість за реалізовані товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з
визнанням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Сума такого доходу визнається
договором між підприємством і покупцем і вимірюється по справедливій вартості компенсації,
що була отримана чи необхідно отримати.

Доцільно зазначити, що відповідно до П(С)БО № 19 „Об’єднання підприємств” справедлива
вартість визначається як сума, по якій можна обміняти актив чи погасити заборгованість в
операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами.

Як правило, дохід від реалізації обчислюється по сумі коштів, витрачених у момент
придбання, тобто дорівнює номінальній сумі компенсації, що отримана чи необхідно отримати,
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і істотно не відрізняється від її справедливої вартості. Але можлива і розбіжність суми доходу
від реалізації продукції зі справедливою вартістю реалізації за умови надання покупцю знижок
або ж у випадку повернення продукції від покупців. Отже, первісна вартість дебіторської
заборгованості за реалізовану продукцію максимально наближена до її справедливої вартості,
а різниця, що виникає між ними, незначна.

П(С)БО № 10 „Дебіторська заборгованість” нічого не говорить про те, на чому повинна
ґрунтуватися первісна вартість дебіторської заборгованості, не пов’язаної з реалізацією товарів,
робіт, послуг при її оцінці в поточному обліку. Первісна вартість, на нашу думку, повинна
оцінюватися по сумі погашення, виходячи з аналогічних вимог до оцінки кредиторської
заборгованості в П(С)БО № 11 „Зобов’язання”.

Оцінка дебіторської заборгованості у фінансових звітах залежить від ступеня визначеності
її погашення. Якщо в підприємства з’являються сумніви щодо своєчасної (у визначений
термін) оплати дебіторської заборгованості, то така заборгованість вважається сумнівною.

Резюмуючи викладене вище, необхідно ще раз підкреслити необхідність і важливість
управління дебіторською заборгованістю. Своєчасне отримання аналітичної інформації за
допомогою бухгалтерського обліку дозволяє приймати ефективні управлінські рішення. При
цьому рішення, що приймаються під час поточного управління, повинні базуватися на оцінці
ефективності різних методів її оптимізації, а також на оцінці справедливої вартості дебіторської
заборгованості.
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МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА МІСЦЯМИ

ВИНИКНЕННЯ ВИТРАТ
У статті висвітлено питання методики обліку витрат за центрами відповідальності

та місцями виникнення витрат. Розглянуто поняття центру відповідальності та їх типи,
визначено сутність трансфертної ціни та розглянуто основні підходи до визначення
трансфертного результату.

In the article the question of method of account of charges is reflected after the centers of
responsibility and placed origin of charges; the concepts of center of responsibility and their
types, are considered; reflected essence of transfer price and the basic going is considered near
determination of transfer result.

Ключові слова: облік, витрати, центр відповідальності, тип, трансфертна ціна.

Для покращання організації обліку виробництва сільськогосподарської продукції та
посилення контрольної функції за діяльністю структурних підрозділів і їх керівників, облік
витрат у сільському господарстві потрібно вести за центрами відповідальності або відповідними
сегментами, які повинні бути узгоджені з керівництвом.

Методика обліку витрат за центрами відповідальності і місцями виникнення витрат розкрита
вітчизняними і зарубіжними науковцями [2; 9; 15].

Метою статті є висвітлення та узагальнення підходів до методики обліку витрат за центрами
відповідальності і місцями виникнення витрат.

Виділення центрів відповідальності є основою при створенні на підприємстві системи
управлінського обліку. Отже, наявність центрів відповідальності – важлива умова
функціонування внутрішньогосподарського обліку і контролю, що дозволяє найбільш
раціонально пов’язати між собою та реалізувати основні функції управління: організацію,
мотивацію, облік, аналіз, контроль, планування тощо.

За складені первинні і зведені документи у кожному центрі відповідальності повинна
відповідати закріплена за ним особа (завідувач ферми, бригади, току, інший працівник), що
повинно бути передбачено у договорі про відповідальність та/або посадовій інструкції.

Науковці дають різні визначення центру відповідальності (табл. 1).

© Тітаренко Г. Б., 2011
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Таблиця 1
Визначення поняття „центр відповідальності” науковцями

Вважаємо, що найповніше визначення центру відповідальності надала Л.В. Нападовська,
яка вважає, що центр відповідальності – це частина підприємства, керівник якого особисто
відповідає за результати її роботи. При цьому управління витратами відбувається через
діяльність людей. Саме люди, які беруть участь в управлінні, повинні відповідати за доцільність
виникнення тих чи інших видів витрат [15, с. 471].

На думку В.Ф. Палія, „Вся діяльність компанії, всі її напрями, як основні так і допоміжні,
повинні бути покриті центрами відповідальності, пов’язані між собою лініями відповідальності
та забезпечені необхідною інформаційною інфраструктурою” [22].

Відповідно до п. 3.1 [13], витрати на виробництво продукції формуються за центрами
відповідальності й об’єктами обліку, планування та калькулювання собівартості продукції.
Але на практиці облік за центрами відповідальності ведуть частково і їх як таких не виділяють.

Однак особливістю управлінського обліку є не лише контроль за витратами, центрами та
місцями їх виникнення у процесі виробництва, а й контроль за такими центрами, які входять
до складу інших центрів відповідальності. Тому у практиці управлінського обліку важливим і
необхідним є виділення місць виникнення витрат.

Місця виникнення витрат – це структурні одиниці, які характеризуються просторовою
або функціональною відокремленістю. У них здійснюється первісне споживання виробничих
ресурсів, а отже, виникають витрати, згідно з якими організовується планування, нормування
та облік витрат виробництва з метою контролю за ними та управління ними (цех, дільниця,
бригада) [14, с. 475].

№ з/п Визначення Джерело
1. Центр відповідальності – це будь-який підрозділ

організації, в якому контролюються виникнення
витрат, отримання доходів, використання
інвестиційних ресурсів

Палій В. Ф., с. 110 [16]

2. Центр відповідальності – сфера діяльності, в
межах якої встановлено персональну
відповідальність менеджера за показники
діяльності, які він контролює

Труш В.Є., Чебан Т.М.,
Стефанович Н.Я., с. 187 [20]

3. Центр відповідальності (responsibility centre) –
це сегмент бізнесу, менеджер якого відповідає
за конкретну сукупність діяльності. Облік
відповідальності (responsibility accounting) – це
система, яка вимірює результати кожного
центру відповідальності відповідно до
інформації, необхідної менеджерам для
управління своїми центрами

Дон Р. Хенсен, Меріен
М. Моувен, Небіл С. Еліас,
Девід У Сєнков, с. 842 [21]

4. Центр відповідальності – сегмент організації,
менеджери якого підзвітні за визначену ділянку
робіт

Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж.,
с. 110 [24]

5. Термін „центр відповідальності” застосовується
для будь-якого підрозділу компанії, менеджери
якого контролюють і несуть відповідальність за
витрати, прибуток або інвестиції підприємства

Гаррисон Рей, Норин Эрик,
Брюер Питер, с. 641 [6]
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Згідно з твердженням С.А. Стукова, „підприємство повинне поділятися на сфери (центри)
відповідальності, у розрізі яких організовується виробнича діяльність, здійснюються контроль
і оцінка її результатів. До таких сфер (центрів) відповідальності можна віднести виробництва,
в середині них – цехи, дільниці, бригади, очолювані відповідно начальниками, майстрами,
бригадирами” [18, с. 38].

На сьогодні одні науковці [4, 7, 15, 22, 23, 25] поєднують центри відповідальності і центри
виникнення витрат, інші розрізняють їх [3, 10]. Відмінність між цими категоріями полягає в
тому, що місце виникнення витрат можна розглядати як складову центрів відповідальності,
що може об’єднувати декілька центрів витрат.

Більшість науковців виділяють 4 типи центрів відповідальності, керівник кожного з яких
відповідає за свої показники: центри витрат, доходів (надходжень), прибутку та інвестицій [5,
7, 10].

Проте центри витрат містять: центри нормативних витрат та центри дискреційних витрат [10].
Л.В. Нападовська окремо виділяє виробничі і невиробничі місця виникнення витрат [14],
А.Ф. Аксененко – центри регульованих і частково регульованих витрат [1].

Відмінності у термінології пов’язані з перекладом зарубіжної літератури, яка нині є
частиною національної.

Між підрозділами в межах одного сільськогосподарського підприємства здійснюється
обмін продукцією, особливо коли відбувається вирощування продукції, і кожний центр вносить
свою частину завершеності її до готової продукції. Для цього необхідно визначити ціну, за
якою продукцію потрібно передавати від одного структурного підрозділу до іншого.

Аналіз наукової літератури свідчить, що в основному виділяють три методи визначення
трансфертних цін: на основі ринкових цін; на основі витрат (повних, маржинальних, витрати –
плюс), на основі договорів. Використання того чи іншого варіанта ціни залежить від типу
центрів відповідальності, конкретних умов діяльності та результатів роботи як центрів
відповідальності, так і підприємства загалом.

Найчастіше використовують трансфертні ціни, що ґрунтуються на витратах і ринкових
цінах.

Як зазначає Т. П. Карпова, „якщо на продукцію існує ринкова ціна, то перевага, як правило,
віддається ринковій трансфертній ціні, а не витратній. Центр відповідальності, що купує, не
повинний платити у середині підприємства більше, ніж зовнішньому продавцеві, як і центр,
що продає, як правило, не повинний одержати більше доходу, ніж при продажу зовнішньому
покупцеві. Перевага ринкових цін полягає в об’єктивному характері, а не у взаєминах і
кваліфікації менеджерів, що продають, та центрів, що купують. Якщо не існує достовірної
ринкової ціни для встановлення трансфертної, використовується витратна трансфертна ціна,
як правило – стандартна собівартість [11, с. 106–107].

Таким чином, необхідно підтримати думку професора Л. Сука щодо того, що в сільському
господарстві трансфертні ціни потрібно встановлювати:

1) на основі ринкових цін – для оцінки готової продукції, яка має товарний вид і
використовується для внутрішнього споживання з метою продовження процесу виробництва
(зерно на посів, корми тваринам) та переробки (помел зерна, переробка соняшнику на олію,
консервування тощо);
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2) на основі витрат – для оцінки супутньої і побічної продукції, що призначена виключно
для продовження процесу виробництва: зелена маса сіяних трав і кукурудзи, сіно, солома,
силос, сінаж тощо [19, с. 4].

Основні підходи до визначення трансфертного результату відображено на рис. 1.

Рис. 1. Основні підходи до визначення трансфертного результату
Метод ціни наступної реалізації полягає в тому, що використовується ціна, по якій товар,

який придбаний у взаємозалежного постачальника, перепродується вільному покупцю. Ціна
перепродажу товару зменшується на величину валової маржі при перепродажу.

Сутність методу співставної неконтрольованої ціни (benchmark) полягає в тому, що ціна
товарів по контрольованій угоді порівнюється з ціною аналогічних товарів по зіставних угодах.

За методом „витрати плюс” застосовується ціна, що складається з собівартості готової
продукції (товарів, робіт, послуг), яку визначає продавець, і відповідної націнки.

Згідно з методом розподілу прибутку спочатку визначається прибуток, який взаємозалежні
підрозділи отримують від спільних угод і який повинний бути поділений між ними. Вклад
кожного підприємства визначається на основі функціонального аналізу.

Метод чистого прибутку заснований на визначенні чистої маржі відносно будь-якої бази
(наприклад, стосовно витрат, активів).

Рис. 2. Формула розрахунку трансферного результату
Впровадження трансфертної політики в практику сільськогосподарських підприємств

дозволить:

Основні підходи до визначення
трансфертного результату

Метод ціни
наступної реалізації

Метод співставної
неконтрольованої
ціни (benchmark)

Метод чистого
прибутку

Метод „витрати
плюс”

Метод розподілу
прибутку

Формула розрахунку трансфертного
результату

Розрахунок трансфертного результату
підрозділу доцільно розглядати на
основі перших двох методів

Для обох, формула:
Трансфертний результат = ? Сер.

Залишок ?  Трансфертна ставка (ТС)
+ алокації

Сер. Залишок – середньоденний залишок по угоді – сума щоденних залишків,
віднесена до кількості днів.
Трансфертна ставка – встановлена трансфертна ставка по угоді.
Алокації – розподілення результату створеного позицією акціонерів (капітал, ОЗ та ін.)
і розподіл загальних статей P&L (переоцінка, амортизація ОЗ, податки та ін.)
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1) визначати різні величини реальної (достовірної) собівартості (для фінансового й
управлінського обліку);

2) контролювати змінні витрати та аналізувати показники в розрізі структурних підрозділів;
3) розраховувати фінансовий результат кожного центру відповідальності (з використанням

трансфертних цін) та визначати їх вплив на формування загального фінансового результату
підприємства;

4) приймати оперативні та прогнозні управлінські рішення як на рівні центрів
відповідальності, так і підприємства в цілому.

Такі ціни повинні встановлюватися відділом управлінського обліку на основі реальних
даних (маркетингових досліджень) і узгоджуватися з керівництвом.

Центри відповідальності на сільськогосподарських підприємствах із застосуванням
трансфертного ціноутворення відображено на рисунку 3, з якого видно, що одні і ті само
структурні підрозділи можуть виступати різними центрами відповідальності залежно від рівня
контролю в них тих чи інших показників.

Виділення центрів відповідальності на сільськогосподарських підприємствах із
застосуванням трансфертного ціноутворення дозволить підвищити зацікавленість керівників
і працівників структурних підрозділів підприємства у покращанні результатів їх діяльності та
розширить інформаційну базу для прийняття управлінських рішень.

Враховуючи відмінності в оцінках діяльності підрозділу та його керівника, на практиці
застосовують два підходи до звітності центрів відповідальності.

Перший підхід передбачає складання одного звіту центру відповідальності, в якому окремо
відображені контрольовані й неконтрольовані витрати та доходи.

Другий підхід означає застосування двох окремих звітів. В одному наводяться всі витрати
та доходи підрозділу, а в другому – лише витрати й доходи, контрольовані керівником цього
підрозділу.

Звіти центрів відповідальності звичайно складаються щомісяця і містять порівняння
фактичних і бюджетних показників. Проте з метою оперативного контролю керівникові центру
відповідальності потрібно виявляти та вивчати значні відхилення від бюджету до їх включення
до звіту, визначати причини відхилень і вносити необхідні корективи.

Тому на момент отримання звіту центру відповідальності вищим керівником причини,
що призвели до відхилень, вже повинні бути враховані або надані пояснення, чому ці проблеми
не були або не можуть бути розв’язані [7, с. 340].

Звіти центрів відповідальності середнього та нижчого рівнів, як правило, містять порівняння
фактичних результатів з показниками гнучкого бюджету. Це вможливлює оцінювання
ефективності та результативності діяльності менеджерів.

Разом з тим вище керівництво може отримувати звіти, в яких фактичні результати
порівнюються з показниками генерального бюджету. Це дозволяє повніше оцінити відхилення
фактичних результатів від очікуваних обсягу, асортименту, витрат і цін.

Таке зіставлення дуже корисне, якщо супроводжується детальним аналізом відхилень
унаслідок впливу діяльності сегментів на обсяг продажу.

Дані звітів центрів відповідальності середнього рівня узагальнюють результати діяльності
підпорядкованих їм підрозділів.
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У свою чергу, звіт центру відповідальності найвищого рівня узагальнює результати
діяльності всіх підпорядкованих йому центрів відповідальності.

Отже, така ієрархічна підпорядкованість нагадує своєрідну піраміду відповідальності, в
якій звіт нижчого центру відповідальності послідовно включається до звіту вищого центру [7,
с. 340].

Отже, для побудови управлінського обліку в сільському господарстві насамперед необхідно
належно організувати облік виробничого процесу за допомогою відповідної методики
формування собівартості, побудови синтетичних і аналітичних рахунків та регістрів їх обліку.

І. Б. Садовська та Н. В. Тлучкевич зазначають, що визначена протягом року своєчасна,
чітка та реальна інформація про склад витрат собівартості продукції дозволяє практикам
вчасно аналізувати та прогнозувати економічні показники діяльності підприємства, реагувати,
впливати та змінювати їх величину, а для керівництва – приймати і планувати ефективні
управлінські рішення [17].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Аксененко А. Ф. Учет расходов по центрам ответственности и сферам ответственности

на предприятиях в условиях рыночной экономики / А. Ф. Аксененко , М. С. Бобиженов. – М.
: Колос, 1991. – 135 с.

2. Алборов Р. А. Организация учета по центрам ответственности и трансфертное
образование / Р. А. Алборов // Бухгалтерский учет и аудит. – 2000. – № 12. – С. 35–38.

3. Ананькина Е. В. Контроллинг как инструмент управления / Ананькина Е. В.,
Данилочкин С. В., Данилочкина Н. Г.; под ред. Н. Г. Данилочкиной. – М. : Аудит, ЮНИТИ,
1998. – 297 с.

4. Білоусова І. Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні / І. Білоусова //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 2. – С. 39–44.

5. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир : ЖІТІ, 2000. 448 с.
6. Гаррисон Рей. Управленческий учет // Гаррисон Рей, Норин Эрик, Брюер Питер; пер.

с англ. О. В. Чумаченко. – [11-е изд.]. – К. : Companion Group, 2007. – 1024 с.
7. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку :

монографія / Голов С. Ф. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
8. Голов С. Управлінський облік: підручник / Голов С. – 3-тє вид. – К. : Лібра, 2006. – 704 с.
9. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / Друри К.; [под ред.

С. А. Табалиной] ; пер. с англ. – М., 1997. – 560 с.
10. Друри К. Управленческий и производственный учет : учебник / Друри К.; пер. с англ.

– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с.
11. Карпова Т. П. Управленческий учет / Карпова Т. П. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 350 с.
12. Корінько М. Д. Бухгалтерський облік при реструктуризації суб’єктів господарювання

України : напрями наукових досліджень : моногр. / М. Д. Корінько, Г. Б. Тітаренко. – К. :
Видавництво ТОВ „Клякса”, 2010. – 341 с.

13. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції
(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: наказ Міністерства аграрної політики
України: від 18 травня 2001 р. № 132.

14. Нападовська Л. В. Управлінський облік / Нападовська Л. В. – К. : Книга, 2004. – 544 с.



108                                                                                                             Облік, аналіз і аудит

15. Нападовська Л. В. Управлінський облік : монографія / Нападовська Л. В. –
Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 356 с.

16. Палий В. Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового
учета) / Палий В. Ф. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 279 с.

17. Садовська І. Б. Організація управлінського обліку в сільськогосподарських
підприємствах : теорія і практика : монографія / І. Б. Садовська, Н. В. Тлучкевич. – Луцьк :
Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2008. – 352 с.

18. Стуков С. А. Учет и контроль издержек производства на капиталистических
предприятиях : спецкурс / Стуков С. А. – Калинин : КГУ, 1978. – 82 с.

19. Сук Л. Калькуляція в бухгалтерському обліку / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському
господарстві. – 2003. – № 4. – С. 2–4.

20. Труш В. Є. Управлінський облік : навч.-метод. посібник для студентів вищих навч.
закладів / Труш В. Є., Чебан Т. М., Стефанович Н. Я.; за ред. проф. В. Є. Труша. – Киев : Кондор,
2007. – 296 с.

21. Управлінський облік / Дон Р. Хенсен, Меріен М. Моувен, Небіл С. Еліас, Девід У Сєнков;
пер. з англ. 5-го канад. вид. О. Григораша, О. Рахубовського, Н. Краснік та ін.; [наук. ред. пер.
Н. П. Краснік]. – К. : Міленіум, 2002. – 974 с.

22. Управленческий учет / [под ред. В. Палия, Р. Вандер Вила]. – М. : ИНФАРМА, 1997. –
490 с.

23. Управленческий учт : учеб. пособие / [под ред. А.Д. Шеремета]. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС,
2000. – 512 с.

24. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет : управленческий аспект /
Ч. Т. Хорнгрен, Дж. Фостер; под ред. Я. В. Соколова; [пер. с англ.]. – М. : Финансы и статистика,
2003. – 416 с.

25. Чумаченко М. Г. Розвиток управлінського обліку в Україні / М. Г. Чумаченко // Світ
бухгалтерського обліку. – 1999. – № 11. – С. 2–8.

Подано до редакції 25 січня 2011 року



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(53) 2011 109

УДК 657.1 (477)
Ю. І. Мискін,
кандидат економічних наук,
О. М. Сидоренко,
Національний університет
ДПС України

СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В
УКРАЇНІ

У статті розкрито сутність бухгалтерської звітності та обґрунтовано її значення в
управлінській діяльності; визначено вплив наукових досліджень з питань удосконалення
бухгалтерської звітності на підвищення її якості в практичній діяльності суб’єктів
господарювання, проаналізовано стан нормативно-правового регулювання бухгалтерської
звітності в Україні, оцінено її якість у контексті макроекономічного управління та
відповідності вимогам користувачів.

The article explored the nature of accounting statements and explained its importance in
management activity, defined the impact of research on the improvement of accounting statements
to improve its quality in the practice of business entities, analyzed the state of legal regulation
of accounting in Ukraine, assessed the quality of accounting statements in the context of
macroeconomic management and in accordance to requirements of users.

Ключові слова: бухгалтерська звітність, фінансова звітність, управлінська звітність,
податкова звітність, управління.

Бухгалтерська звітність є важливою складовою обліково-аналітичного процесу. Вона
одночасно є результатом бухгалтерського обліку та одним із джерел інформаційної бази
економічного аналізу. Від її якості значною мірою залежить ефективність менеджменту
суб’єктів господарювання та результативність державного управління. Проте в умовах
становлення ринкового середовища вимоги користувачів до бухгалтерської звітності
підприємств розширюються, що потребує відповідної реакції вчених та практиків до наукового
переосмислення методологічних, методичних та організаційних підходів щодо її формування.
Це зумовлює актуальність обраної теми.

Дослідженням різних проблем, пов’язаних з удосконаленням бухгалтерської звітності,
займалися наступні вітчизняні і зарубіжні вчені: Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Жук В. М.,
Журавель Г. П., Карагод В. С., Каспіна Р. Г., Кірейцев Г. Г., Крохічева Г. Є., Ловінська Л. Г,
Лучко М. Р., Нікіфорова О. В., Парушина Н. В., Пучкова С. І., Савчук В. К., Хомин П. Я. та інші
науковці. Проте, виходячи з важливості методологічного й методичного обґрунтування
системи функціонування бухгалтерської звітності в інформаційному забезпеченні управління
народногосподарським комплексом в умовах розвитку ринкового середовища, її вивчення
вітчизняною і зарубіжною наукою не може вважатися достатнім. Адже на сьогодні не вирішено
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ряд проблемних питань, пов’язаних з якістю бухгалтерської звітності в Україні, які у своїй
сукупності і стали фундаментальною основою для визначеннями мети та завдань наукового
дослідження

Метою дослідження є оцінка сучасного стану бухгалтерської звітності в Україні як необхідна
передумова визначення напрямів її удосконалення, підпорядкованого підвищенню
ефективності управління діяльністю суб’єктів господарювання.

Досягнення мети зумовило вирішення таких основних завдань:
– вивчити сутність бухгалтерської звітності та обґрунтувати її значення в управлінській

діяльності;
– визначити вплив наукових досліджень з питань удосконалення бухгалтерської звітності

на підвищення її якості в практичній діяльності суб’єктів господарювання;
– проаналізувати стан нормативно-правового регулювання бухгалтерської звітності в

Україні;
– оцінити якість бухгалтерської звітності у контексті макроекономічного управління та

відповідності вимогам користувачів.
Бухгалтерський облік, „створений для обслуговування інтересів господарюючих суб’єктів,

він поступово перетворився в мороку для них, бо достатньо поцікавитися у менеджерів, чи
багато хто з них використовує у практичній роботі офіційні форми бухгалтерської звітності
або хоч бухгалтерський баланс, і відповіді, якщо будуть правдивими, є вражаючими – ніхто” [2,
с. 5].

Основними причинами такої ситуації є відсутність єдиного розуміння сутності терміна
„бухгалтерська звітність”, низький рівень інформативності діючих форм фінансової звітності,
адже їх показники не є достатньо релевантними для оперативного управління, невідповідність
бухгалтерської звітності вимогам її користувачів, коло і запити яких в умовах інституціональних
перетворень значно розширилися. За таких умов необхідним є удосконалення бухгалтерської
звітності, а першочерговими завданнями на даному шляху є пізнання її сутності та ролі в
управлінні.

Незважаючи на важливість бухгалтерської звітності в процесі обліково-аналітичного
забезпечення управління як на макроекономічному рівні, так і на рівні суб’єктів
господарювання, науковцями та практиками не приділяється належна увага трактуванню її
сутності. Так, у навчальній літературі досить часто зустрічається підміна поняття
„бухгалтерська звітність” терміном „фінансова звітність”. На законодавчому рівні термін
„бухгалтерська звітність” трактується у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 1
„Загальні вимоги до фінансової звітності”, де під нею розуміється „звітність, що складається
на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів” [7, с.
15]. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” оперує поняттям
„фінансова звітність”, яке не є тотожним терміну „бухгалтерська звітність”. Про це свідчить і
трактування терміна „фінансова звітність”, яке наведено у зазначеному вище Законі, де під
нею розуміється „бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період” [4]. Таким чином,
бухгалтерська звітність є поняттям, ширшим ніж фінансова, яка до неї входить. Виходячи з
цього бухгалтерська звітність, крім фінансової, включає і інші види звітності. Їх доцільно
розглянути у контексті видів бухгалтерського обліку. І хоча на сьогодні в наукових колах немає
єдиної думки щодо цільності бухгалтерського обліку, практика його ведення базується на
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відокремленні фінансового, управлінського та податкового обліків. Тому і бухгалтерську
звітність потрібно розглядати як синтез фінансової, управлінської та податкової звітності.

Таким чином, під бухгалтерською звітність потрібно розуміти звітність (систему
узагальнення показників про господарську діяльність підприємств та організацій), що
складається на підставі даних бухгалтерського обліку і підпорядкована потребам користувачів.

Трансформаційні процеси в економіці України значною мірою відобразилися і на вимогах
користувачів інформацією до бухгалтерської звітності. Інституціональна економіка ставить
нові завдання перед менеджментом. До них відносяться необхідність підвищення ефективності
оперативного та стратегічного управління, достовірне відображення економічних, соціальних
та екологічних показників діяльності підприємств, урахування водночас із фінансовими і не
фінансових аспектів господарювання. Вирішити такі завдання не можна без удосконалення
бухгалтерської звітності, яка є важливим елементом менеджменту.

Значення бухгалтерської звітності в управлінській діяльності доцільно розглянути через
функції управління. До них відносяться облікова, аналітична, контрольна, організаційна.
Ефективність реалізації трьох з чотирьох наведених функцій управління значною мірою
залежать від якості бухгалтерської звітності. Так, облікова функція управління знаходить своє
узагальнене відображення у бухгалтерській звітності. У свою чергу, в аналітичному процесі
бухгалтерська звітність використовується як основне інформаційне джерело. Система
контролю також значною мірою спирається на узагальнені у бухгалтерській звітності
показники. Таким чином, бухгалтерська звітність є невід’ємним елементом управлінського
механізму і відіграє важливу роль у забезпеченні ефективності менеджменту.

Удосконалення практики ведення обліку та формування бухгалтерської звітності значною
мірою залежить від наукових ідей, які відображено у розвитку теоретико-методологічних засад
бухгалтерського обліку та покращання діючих методик і процедур обліково-аналітичного
процесу.

Науковий пошук шляхів удосконалення бухгалтерської звітності можна прослідкувати за
темами дисертаційних робіт за спеціальністю „бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. Так за
останні 10 років (з 2000 року – по 2010 рік включно) в Україні було захищено 15 кандидатських
і 2 докторські дисертації, які стосуються удосконалення бухгалтерської звітності. Водночас у
Російській Федерації з зазначеної вище проблематики за аналогічний період було захищено
52 кандидатські та 6 докторських дисертацій.

Більшість дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук було
присвячено вирішенню вузьких наукових завдань (табл. 1).

Вивчивши зміст авторефератів зазначених вище науковців, можемо констатувати, що їх
праці є актуальними, важливими та практично цінними. Однак комплексну проблему
удосконалення бухгалтерської звітності вони не вирішують. Це логічно, адже перед
здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук ставляться дещо інші завдання.
Так, їх роботи повинні містити „… результати проведених досліджень та отримані автором
нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності розв’язують конкретне наукове завдання,
що має істотне значення для певної галузі науки” [3]. Проте необхідно відзначити, що результати
кандидатських дисертацій у своїй сукупності формують основу для майбутніх більш значущих
узагальнень у контексті вирішення важливих проблем.
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Таблиця 1
Коротка характеристика кандидатських дисертацій з проблематики удосконалення

бухгалтерської звітності, захищених в Україні та Російській Федерації
за період 2000–2010 років

Більш значущими для вирішення проблем удосконалення бухгалтерської звітності є
докторські дисертації, адже вони повинні містити „… раніше не захищені наукові положення
та отримані автором нові науково обґрунтовані результати, які у своїй сукупності розв’язують
наукову або науково-прикладну проблему” [3]. Так, з 8 захищених докторських дисертацій за
останні 10 років в Україні та Російській Федерації 4 роботи присвячено покращанню методології
корпоративної звітності, 2 – розвитку концепцій консолідованої звітності, 2 – забезпеченню
системного підходу до формування звітності.

Узагальнюючи десятилітній науковий пошук шляхів удосконалення бухгалтерської звітності,
можна зробити наступні висновки:

1. За останні 10 років в Україні було захищено лише 2 докторські дисертації з проблем
удосконалення бухгалтерської звітності, що свідчить про недостатню увагу до даної
проблематики.

2. Досліджувані у дисертаційних роботах аспекти удосконалення бухгалтерської звітності
у своїй сукупності не вирішують проблем, які і на сьогодні є актуальними на практиці.

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку загалом і бухгалтерської
звітності зокрема в Україні реалізується через Закон України „Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні”, Податковий кодекс та Положення (стандарти) бухгалтерського
обліку. Проте стосовно забезпечення методологічних і методичних підходів до бухгалтерської
звітності перераховані нормативно-правові акти мають суттєві невідповідності.

Насамперед необхідно звернути увагу на основні принципи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, які є підґрунтям для методологічних засад ведення обліку та складання
звітності. Так, у Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”

Аспекти, на яких було зосереджено науковий пошук
Кількість

дисертаційних
досліджень

Удосконалення бухгалтерської звітності 13
Удосконалення фінансової звітності 22
Удосконалення податкової звітності 1
Удосконалення управлінської звітності 4
Удосконалення внутрішньогосподарської звітності 1
Облік 9
Аналіз 8
Аудит 7
Удосконалення звітності сільськогосподарських підприємств 8
Удосконалення звітності нафтогазовидобувних підприємств 3
Удосконалення звітності страхових компаній 1
Удосконалення звітності у банківській сфері 2
Удосконалення консолідованої звітності 14
Удосконалення корпоративної звітності 1
Удосконалення звітності за пенсійним забезпеченням 1
Удосконалення бухгалтерської експертизи звітності 1
Міжнародний досвід удосконалення звітності 2
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наведено 10 основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності – обачність,
повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність
доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний
грошовий вимірник, періодичність. Аналогічні 10 принципів зазначені і у Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Проте тут вони вже
стосуються лише фінансової звітності (те, що вони відносяться і до бухгалтерського обліку не
зазначено). Незрозумілим залишається і питання: чи відносяться вище наведені принципи до
бухгалтерської звітності загалом, чи лише до фінансової звітності зокрема. Враховуючи, що
національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку розроблялися на основі
міжнародних, цілком логічною є думка проф. Кірейцева Г. Г., який зазначив: „ми остаточно
заблукали і замість того, щоб перекласти, що це … міжнародні стандарти фінансової звітності,
переклали як міжнародні стандарти бухгалтерського обліку” [1, с. 123].

До сьогодні залишаються не визначеними методологічно-організаційні засади
управлінської, податкової та інших видів звітності (крім фінансової), про існування яких
зазначено в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. Адже,
якщо звернутися до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які стосуються звітності
(№ 1-6, № 20, № 25), можна побачити, що всі їх положення стосуються лише фінансової
звітності. Крім того, „в жодному з положень (стандартів) бухгалтерського обліку не зазначається
про методику облікового забезпечення податкової чи статистичної звітності, не кажучи вже
про їх стандартизацію, хоча за значимістю вони не менш важливі, ніж фінансова” [5, с. 82].
Таким чином, нормативно-правове регулювання бухгалтерської звітності в Україні потребує
удосконалення у частині відображення методологічних основ податкової та управлінської
звітності.

Бухгалтерський облік є основним інформаційним джерелом управління як на рівні суб’єктів
господарювання, так і на макроекономічному рівні. Якість бухгалтерського обліку значною
мірою визначається інформативністю бухгалтерської звітності, релевантністю її показників.
Проте невизначеність методологічно-організаційних засад бухгалтерської звітності на
законодавчому рівні створює ряд практичних проблем щодо її якості як інформаційної бази
для управління.

Одним з основних завдань удосконалення бухгалтерського обліку та звітності в Україні у
контексті макроекономічного управління є забезпечення високого рівня інформативності
(релевантності, достовірності, повноти, комплексності) бухгалтерської звітності.

На сьогодні необхідно визначити наступні проблемні питання у зазначеному вище аспекті
удосконалення бухгалтерської звітності:

1. Узагальнена інформація бухгалтерського обліку в межах звітності є основним
інформаційним джерелом для здійснення управління на макроекономічному рівні. Проте її
якість, комплексність, достатність і достовірність нині є сумнівними, а відтак і управління на її
основі не є максимально ефективним (а можливо, є і неефективним).

2. Трансформація економіки України у напрямі запровадження ринкових відносин
спричинила переорієнтацію цінностей суб’єктів, володіючих власністю, на привалювання
особистісних потреб (переважно фінансового характеру) над суспільними (екологічними,
соціальними тощо). Відтак і бухгалтерський облік і звітність розвивалися з орієнтацією на
фінансові показники, залишаючи не відображеним екологічний та соціальний бік діяльності
суб’єктів господарювання. Тому в сучасних умовах підвищення екологічної небезпеки та
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надання керівництвом країни пріоритету соціальному захисту населенню держави актуальним
постає питання забезпечення відображення у бухгалтерському обліку та звітності екологічних
і соціальних показників.

Розглянемо кожне з наведених проблемних питань більш детально.
Основною інформаційною базою для управління на макроекономічному рівні є результати

статистичного узагальнення облікової інформації на рівні країни. Такі узагальнення
здійснюються Державним комітетом статистики України, до відділень до яких у районах
областях суб’єкти господарювання подають фінансову та статистичну звітність. Проте
результати такого узагальнення інформації не завжди відповідають дійсності. По-перше, терміни
подання фінансової звітності до органів статистики суттєво не співпадають з термінами
відведеними на її складання. А, якщо врахувати, що перші дні січня є „святковими” і
відповідальність за недостовірність поданої до органів статистики фінансової звітності не
достатньо велика, то доводиться констатувати про недостатню якість інформації, яка надходить
до органів статистики для опрацювання. У свою чергу, незадовільний рівень вхідної інформації
негативно відображається і на результатах статистичних узагальнень у межах областей та
країни в цілому. По-друге, алгоритми розрахунку фінансових результатів діяльності у
фінансовій, статистичні та податковій звітності відрізняються, що значно ускладнює розуміння
та трактування такої узагальненої інформації на макроекономічному рівні.

Іншим джерелом інформації для управління на рівні держави є узагальнені показники
Державної податкової служби України. Вони ґрунтуються на інформації, поданій суб’єктами
господарювання у вигляді податкової звітності (декларацій, звітів, розрахунків) до податкових
інспекцій. На жаль, така інформація на сьогодні віддалена від результатів бухгалтерського
обліку, які відображаються у фінансовій звітності, а відтак узагальнені показники, які готуються
Державною податковою адміністрацією України для використання у макроекономічному
управлінні, не є комплексними. Проблемні питання цього аспекту частково вирішено із
запровадженням Податкового кодексу, де максимально наближено бухгалтерський та
податковий облік. Однак практичне випробування закладених методологічних та організаційних
положень стосовно нарахування і сплати податків, ведення податкового обліку та складання
відповідної звітності чекає вітчизняних товаровиробників попереду.

Введення в дію Податкового кодексу не вирішує всі проблемні питання ефективного
формування інформаційної бази у контексті макроекономічного управління. Адже поза
системою бухгалтерського обліку залишаються платники єдиного податку, яким дозволено
його не вести. Відповідно інформація про стан і результати діяльності таких суб’єктів
господарювання залишається поза увагою органів статистики та суб’єктів державного
управління. А відтак результати узагальнення інформації про стан та результати діяльності
суб’єктів господарювання у межах областей та держави в цілому, яке здійснюється Державним
комітетом статистики України, не є повними та достовірними. А управління на основі
неправдивої інформаційної бази апріорі не може бути ефективним.

Для цілей макроекономічного управління важливою є не лише фінансова, а й екологічна
та соціальна інформація, яка може виражатися як у фінансових, так і у не фінансових
показниках. Сучасна парадигма бухгалтерського обліку та звітності не виходить за межі
фінансових показників, що є значним проблемним питанням у напрямі підвищення
ефективності менеджменту.
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Суттєво важливим аспектом у контексті підпорядкування якості бухгалтерської звітності
до запитів користувачів є гармонізація державної ініціативи та індивідуального приватного
інтересу, які нині залишаються неузгодженими. Так, державне регулювання бухгалтерського
обліку та звітності здійснюється на засадах Закон України „Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні”, де визначено, що обов’язковим є фінансовий облік, а про
обов’язковість управлінського та податкового бухгалтерського обліку взагалі не згадується. У
свою чергу, податкове законодавство (раніше сукупність нормативно-правових актів, нині –
Податковий кодекс) визначає обов’язковість своєчасного нарахування та сплати зобов’язань
по податках. Проте термін „податковий облік” у Податковому кодексі не використовується, а
відповідно і не визначається обов’язковість ведення податкового обліку. Хоча обов’язковим
визначено своєчасне подання податкової звітності до органів податкової служби України.
При цьому у разі порушення термінів подання податкової звітності та своєчасності сплати
податкових зобов’язань до бюджету на платників податків накладається штраф та пеня.

Враховуючи наявність фінансових санкцій за умови несвоєчасності подання податкової
звітності, неповноти сплати податкових зобов’язань та наявності будь-яких неточностей у
алгоритмі нарахування податкових зобов’язань (допущених помилок чи навмисного ухилення),
суб’єкти господарювання в умовах сьогодення всю систему бухгалтерського обліку
підпорядковують фіскальним вимогам. Тобто податковий облік і формування на його основі
податкової звітності є пріоритетними завданнями ніж забезпечення комплексності
бухгалтерського обліку та звітності.

Не менш важливим є проблемне питання, яке стосується якості управлінського обліку та
управлінської звітності. Нині рішення стосовно ведення управлінського обліку на
підприємствах віддано до компетенції власників і менеджерів вищої ланки суб’єктів
господарювання. Проте, як засвідчує практика, більшість власників недостатньо зацікавлені у
результатах управлінського обліку. І, якщо врахувати, що він є необов’язковим, а його
організація потребує матеріальних затрат та затрат праці бухгалтерської служби, то логічним
вбачаються рішення власників та управлінців стосовно другорядності управлінського обліку.

Отже, сучасний стан бухгалтерської звітності в Україні характеризується значною втратою
якості. Причиною цьому є розширення вимог користувачів звітності, які є притаманними
ринковим економікам. Забезпечення запитів користувачів узагальненою інформацією
бухгалтерського обліку шляхом підвищення релевантності та інформативності показників
бухгалтерської звітності є невід’ємною частиною удосконалення управління діяльністю
суб’єктів господарювання, підпорядкованому підвищення конкурентоспроможності
національних товаровиробників. Таке удосконалення повинно бути спрямовано на
забезпечення комплексності бухгалтерської звітності та єдності методологічних і методично-
організаційних засад бухгалтерської звітності у нормативно-правових актах України.
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ПОДАТКОВИЙ АУДИТ У СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ: ҐЕНЕЗА ТА ЕВОЛЮЦІЯ
Актуальність даної статті зумовлена необхідністю розробки та затвердження єдиних

теоретичних і методичних основ податкового аудиту у Податковому кодексі України в
контексті гармонізації вітчизняного та європейського законодавства в сфері
оподаткування.

Досліджено ґенезу та еволюцію податкового аудиту в системі державної регуляторної
політики, запропоновано авторське визначення поняття „податковий аудит”.

Actuality of this article is conditioned by the necessity of development and claim of the
unique theoretical and methodical bases of tax audit for the Internal revenue code of Ukraine in
the context of harmonization of domestic and European legislation in the sphere of taxation.

Genesis and evolution of tax audit is investigational in the system of public regulator policy,
author determination of concept „tax auditing”.

Ключові слова: ґенеза та еволюція податкового аудиту, податкова перевірка,
податковий аудит, регуляторна політика держави, реформування, економічна злочинність,
Податковий кодекс України

Сучасні виклики ХХІ століття вимагають від держав поглиблення взаємозв’язків на основі
інтеграції та глобалізації. Україна вже зробила свій європейський вибір щодо інтегрування та
впевнено рухається в цьому напрямі, реалізуючи курс конструктивних реформ у політичній,
економічній, соціальній, правовій, податковій та інших сферах.

Важливе місце у зазначених процесах відводиться гармонізації податкової політики України,
імплементації вітчизняного законодавства до європейського з урахуванням вимог світової
спільноти, національних інтересів і пріоритетів подальшого розвитку України [4]. Так,
Програмою економічних реформ на 2010–2014 р.р. „Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” від 2.06.2010 р., розробленою
Комітетом з економічних реформ при Президентові України, передбачено проведення
податкової реформи, результатом якої повинно стати збільшення обсягу сукупних податкових
надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів [2]. При цьому з боку держави
передбачається створення належних умов для розвитку бізнесу та виробничих потужностей
суб’єктів господарювання із зменшенням фактів втручання системи у їх діяльність. Дана
стратегія актуалізує питання щодо підвищення ефективності державної регуляторної політики
у сфері оподаткування і задіяння нових інституцій податкового регулювання й прогнозування.

© Жадан І. В., 2011
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Одним із таких засобів є податковий контроль – система заходів, що вживаються
контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і
своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення
розрахункових і касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [1].

Податковий аудит, за своєю суттю, є однією з форм податкового контролю. Він проводиться
контрольно-інспектуючими органами державної податкової служби України з метою
підтвердження фактів своєчасності, достовірності, правильності обчислення й повноти
відображення платниками податків у звітності всіх аспектів фінансово-господарської діяльності,
її відповідності вимогам чинного законодавства, здійснення постійного й глибокого аналізу
економічних явищ і процесів, які виникають при проведенні перевірок.

Необхідно зазначити, що податковий аудит є досить новим явищем для українського
наукового середовища. Вітчизняними теоретиками та практиками у своїх напрацюваннях
висвітлювалися лише окремі його питання.

Вагомий внесок у розвиток теорії та практики державної регуляторної політики у сфері
оподаткування зробили такі фахівці українського експертного середовища, як М. Азаров,
В. Антипов, М. Брезвін, В. Білоус, П. Гайдуцький, П. Мельник, В. Москаленко, С. Онишко,
Л. Тарангул, М. Чумаченко, Ф. Ярошенко та інші.

Дослідженням питань удосконалення податкової системи та реформування її
контролюючих органів присвячено праці багатьох провідних українських учених, зокрема:
М. Азарова, В. Андрущенка, Т. Василькової, Т. Єфименко, А. Лісового, І. Луніної,
П. Мельника, В. Москаленко, С. Ріппи, А. Соколовської, Л. Тарангул, Д. Тарангул, В. Опаріна,
А. Чугаєва тощо.

На необхідність методологічно врегулювати основні аспекти контрольно-перевірочної
діяльності вказували у своїх роботах Т. Бетіна, В. Бурцев, А. Дадашев, Ю. Кваші, Е. Поролло
та інші.

На проблемність дослідження ефективності податкового контролю звертали увагу
А. Аганбегян, Г. Карташова, С. Опенишев, А. Паскачов.

Окремі питання організації і проведення податкового контролю були розглянуті у працях
М. Азарова, М. Білухи, Б. Бурлуцького, Ф. Бутинця, О. Василика, Т. Василькової, О. Данілова,
Т. Єфименко, В. Загороднього, С. Каламбет, М. Каленського, В. Мельника, В. Онищенко,
М. Романіва, А. Соколовської, В. Федосова, К. Хмільовської, О. Чернявського, А. Чугаєва,
В. Шевчука, Ф. Ярошенка тощо.

Проблеми законодавчого удосконалення норм податкового контролю висвітлювались у
роботах А. Бризгаліна, С. Орлова, Е. Кочеріна, А. Лісового, С. Пепеляєва та інших.

Дослідженням визначення сутності податкового аудиту займалися такі провідні вчені-
економісти та практики, як Т. Василькова, С. Голов, Н. Заяц, Е. Кондукова, Т. Микитенко, Є.
Мних, В. Мурашко, В. Онищенко, Л. Ревуцька, С. Цимбалюк, А. Чугаєв та інші.

Проблеми виникнення, теорії і практики податкового аудиту, покращання його
законодавчого забезпечення розглядалися у наукових працях М. Азарова, М. Білухи,
Ф. Бутинця, Т. Василькової, О. Василика, М. Войнаренка, О. Воронкової, В. Гуреєва,
А. Дадашева, О. Данілова, Т. Єфименко, Загороднього В., Кваші Ю., Козиріна А., Орлова С.,
Пепеляєва С., Романіва М., Соколовської А., Федосова В., Чернявського О., Чугаєва А.,
Шохіна С. та інших.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(53) 2011 119

Важливі проблеми розвитку і реалізації програми регуляторної політики держави в
податковій сфері вивчалися в Національному університеті ДПС України, спільно з
Департаментом розвитку та модернізації ДПС України, Департаментом економічного аналізу
ДПС України на таких науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми розвитку
податкової служби України в сучасних соціально-економічних умовах” (Ірпінь, 2001);
„Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення” (Ірпінь, 2001); „Проблеми
розвитку бюджетної та податкової систем і її правове забезпечення” (Ірпінь, 2002); „Проблеми
гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу” (Ірпінь, 2004); „Оподаткування
в новій системі економічних відносин” (Ірпінь, 2005); „Податкова політика України та механізми
її реалізації у податковому кодексі” (Ірпінь, 2005); „Фінансова сфера та її роль у зростанні
конкурентних переваг національних економік” (Ірпінь, 2009); „Розвиток методології і методики
незалежного аудиту та державного фінансового контролю” (Ірпінь, 2010); „Реформування
податкової служби України відповідно до європейських стандартів” (Ірпінь, 2011), „Україна в
нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку” (Ірпінь, 2011) та інших.

Але, незважаючи на значні теоретичні напрацювання, практичний аспект існування
податкового аудиту та застосування його методик і прийомів у діяльності інспекційних органів
податкової служби України, а також проблеми трактування цього терміна, його організаційні
і методичні засади та класифікація, нормативно-правове забезпечення на даний момент
комплексно не вивчені та потребують системного дослідження.

Актуальність розгляду ґенези та еволюції податкового аудиту в системі державної
регуляторної політики України зумовлена рядом обставин: по-перше, це дозволить визначити
особливості податкового аудиту, які стали йому притаманними в процесі свого становлення,
і якісно відрізняють від такого категоріального поняття, як „податкова перевірка”; по-друге,
дозволить на основі аналізу екстраполяцій підходів різних науковців-практиків дати визначення
терміна „податковий аудит”, що є відправним моментом на шляху до формування його
теоретичних та методичних основ і моделей; по-третє, в сучасних умовах розвитку України,
коли зростає роль держави в галузі економіки та аудиту, особлива увага приділяється
законодавчому забезпеченню ефективної реалізації державної політики; по-четверте, розвиток
системи вітчизняного податкового аудиту та його наближення до стандартів Європейського
Союзу є необхідним процесом, який набуває великого значення для виконання стратегічного
завдання України щодо вступу у найближчий час у асоційовані члени Європейського
Співтовариства; по-п’яте, перенесення акцентів на підготовку висококваліфікованих фахівців
з податкового аудиту є особливо важливим в епоху глобалізації, стандартизації обліку та аудиту
з урахуванням обліково-контрольних традицій, набуття вітчизняного та зарубіжного досвіду,
нашого розуміння обліку та контролю, національних інтересів держави.

Метою статті є дослідження ґенези та еволюції податкового аудиту в системі державної
регуляторної політики нашої країни та його становлення з прийняттям Податкового кодексу
України.

Автор, погоджуючись з висловом англійського вченого Дж. Берна: „Для розуміння дійсного
в науці необхідно вивчити минуле”, вважає, що досягнення поставлених завдань неможливе
без проведення історико-правового аналізу ґенези та еволюції податкового аудиту у системі
регуляторної політики держави. Розгляд зазначеного вище питання необхідно розпочати з
аналізу виникнення аудиту, як явища значно ширшого за податковий аудит, що, по суті, є
однією з його складових.
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Досліджуючи ґенезу аудиту за історіографічними джерелами, необхідно зазначити, що
вона має багатовіковий період свого розвитку та бере початок ще з часів існування
стародавнього світу. Сам термін „аудит” походить від латинського слова „audio”, що буквально
означає „він чує”, „слухати”, „слухач”. Саме так у духовних навчальних закладах називали
найкращого учня (відмінника), якому вчитель доручав перевіряти інших учнів.

До наших днів дійшли історичні підтвердження активної діяльності аудиторів у
Середньовіччі. Перші згадки про них містяться в архівних даних Казначейства Англії та
Шотландії 1130 р. Також є дані про існування аудиту з 1299 по 1324 роки, коли королівським
указом були призначені аудитори в графствах Оксфорд, Беркшир, Південний Ельтон, Уїлтс,
Самсет і Дорсет.

Після Хрестових походів, у часи Відродження аудиторська діяльність набуває особливого
розвитку у Європі, виникають передумови щодо виникнення аудиту у сфері оподаткування:
на державному рівні утворюються спеціальні органи – рахункові управління. Вони здійснюють
контроль за збором податків і державними витратами, надають клієнтам різні послуги з
підготовки фінансових звітів.

Доленосне значення в історії розвитку податкового аудиту мала промислова революція
XVII–XIX ст. Адже з виникненням нових великих підприємств, корпорацій, акціонерних
товариств, зростанням їх потужності, збільшенням обсягу випуску продукції, вирішальну
роль у державному бюджеті держави починають виконувати податки. У країнах швидкими
темпами розвивається податкова система.

У цей час в Україні відбувається еволюційний процес системи оподаткування, що знаменує
її зміни не лише у структурно-змістовному аспекті, але й сутнісному, коли відбувається
поступовий перехід від рудиментарного набору норм і принципів діяльності до цілісної системи
адміністрування [5].

Ключовою та кульмінаційною подією еволюційного розвитку податкового контролю та
опосередковано податкового аудиту, на думку автора, є прийняття 2 грудня 2010 р. Податкового
кодексу України № 2755 – VI. Як зазначив Прем’єр-міністр України Микола Янович Азаров,
під час наради з питань науково-технічної та інноваційної політики, що проводилась у листопаді
2010 року: „Податковий кодекс України створює дуже серйозні стимули для оновлення,
модернізації та розвитку економіки України”.

Отже, аналізуючи ґенезу та еволюцію податкового аудиту в системі державної регуляторної
політики, можна зробити висновок, що на практиці податковий аудит постійно застосовувався
податковими органами та, на жаль, стійкого теоретичного підґрунтя не отримав. Провідними
науковцями-економістами, які розуміли важливість методичної розробки даного поняття,
здійснювалися спроби визначити сутність терміна „податковий аудит”.

Автор, розглядаючи екстраполяцію підходів вітчизняних науковців до поняття „податковий
аудит”, визначає цей процес як комплексне дослідження кваліфікованими фахівцями
інспекційно-контролюючих органів ДПС України звітності та іншої документації платників
податків, з метою підтвердження або спростування фактів своєчасності, достовірності,
правильності обчислення й повноти, нормативно-правового обґрунтування нарахування та
відображення об’єктом перевірки у звітності сум податків і зборів; аналіз фінансово-
господарської діяльності платника податків і формування відповідних висновків про наявність
або виявлення фактів правопорушень щодо ухилення від сплати податків чи їх відсутність,
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доцільність застосування відповідним контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій
та пені щодо правопорушника.

Практика роботи працівників контролюючих органів державної податкової служби України
показує, що проведення податкового аудиту та формування висновків за його результатами є
найбільш складним і конфліктним моментом взаємовідносин між платником та представником
контролюючого органу. Водночас проведення аудиту є досить ємкою процедурою і вимагає
залучення найбільш кваліфікованих працівників підрозділу податкового органу, значного часу
та відволікає тією чи іншою мірою платника податків від основної діяльності. Але, отримані
результати є безспірно кращою альтернативою невиявленню можливої злочинної діяльності
платника податків по ухиленню від оподаткування та нанесенню збитків державному бюджету.
Наведені особливості податкового аудиту потребують зваженого підходу контролюючих
органів при плануванні, підготовці та проведенні податкового аудиту.

В умовах введення в дію Податкового кодексу України, одним із основних завдань якого
став процес встановлення партнерських стосунків з платниками податків, що вчасно та в
повному обсязі сплачують податки, необхідно при проведенні податкового контролю
передбачити перелік основних „пільгових” умов щодо добросовісних платників податків.
Наприклад, невтручання пiдроздiлів податкової служби у процеси здійснення господарської
діяльності до таких платників (надання так званого „імунітету”), та зосередження основних
зусиль на встановленні жорсткого контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності,
які ухиляються від оподаткування. Такий підхід дозволить оптимізувати діяльність
контролюючих органів і знизити рівень їх навантаження.

Визначивши в процесі проведеного дослідження той факт, що податковий аудит має
безпосереднє відношення до виявлення правопорушень у сфері оподаткування і є дієвим,
ефективним засобом у механізмі протидії їх появі, оволодіння методикою його проведення є
вкрай необхідним на даний час, коли поняття „економічна злочинність” стає одним із особливо
важливих криміногенних проблем в умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. З
метою його реалізації, результати про виявлені злочини щодо ухилення від сплати податків у
рамках взаємодії можуть передаватися контролюючими органами до підрозділів податкової
міліції, де їх працівниками будуть прийняті відповідні міри по припиненню злочинів та
відшкодуванню нанесених державі збитків.

Урахування зазначених вище особливостей податкового аудиту, розробка та закріплення
його основних теоретичних і практичних положень у Податковому кодексі України та в інших
нормативно-правових актах допоможе не тільки підвищити ефективність роботи органів
державної податкової служби, зменшити кількість ймовірних правопорушень, але й
слугуватиме так званим індикатором для виявлення умисних протизаконних дій з боку
недобросовісних платників податків, спрямованих на тінізацію доходів й ухилення від
оподаткування, створення конвертаційних центрів для легалізації коштів, отриманих незаконним
шляхом, дозволить розробити профілактичні заходи і відшкодувати спричинені неправомірною
або злочинною діяльністю збитки державі.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що вирішення ряду наведених теоретичних,
методичних, нормативно-правових і законодавчих проблем податкового аудиту у перспективі
призведе до підвищення рівня обслуговування платників податків, адміністрування податків і
платежів, наповнення бюджетів усіх рівнів через відшкодування заподіяних
правопорушниками збитків, покращання якості життя населення України, іміджу держави,
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посилення її авторитету, конкурентоспроможності на міжнародній арені та входження нашої
країни до Європейського Співтовариства на правах рівноправного члена.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто особливості правового забезпечення залізничного транспорту,

проаналізовано законодавство про залізничний транспорт України. Звернуто увагу на
його недосконалість, у звязку з чим запропоновано прийняти єдиний нормативний акт –
Залізничний кодекс України, який об’єднає у своєму змісті положення Закону „Про
залізничний транспорт”, Статут залізниць України та інші численні підзаконні нормативні
акти.

The article is devoted to the peculiarities of the Ukrainian railway legislation. The author
stresses its imperfection and proposes to adopt single legal act – Railway Code of Ukraine,
which could unite in its context legal norms of Law of Ukraine „About Railway Transport”,
Rules of Railroads of Ukraine and other numerous sub legislative acts of Ukraine.

Ключові слова: залізничний транспорт, законодавство, законодавство про залізничний
транспорт.

Однією з найважливіших галузей транспортної системи України є залізничний транспорт,
на який припадає основний обсяг перевезень пасажирів і вантажів. Законодавство, яке регулює
діяльність залізничного транспорту, формувалося протягом більше ніж 150 років. Становлення
вітчизняного законодавства про залізничний транспорт розпочалося ще з ІІ пол. ХХ ст., коли
було прийнято перший спеціалізований нормативно-правовий акт „залізничного
законодавства” – Загальний Статут залізниць 1885 р., дія якого поширилася на всі магістралі
Російської імперії. Статут містив чіткі положення про принципи державної політики в
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залізничній галузі, визначав особливості діяльності залізничного транспорту та відповідальність
залізничної адміністрації.

Сучасний розвиток залізничного транспорту характеризується поступовим його
удосконаленням і проведенням у зв’язку з цим системного реформування галузі. При цьому
ефективність здійснення реформування вимагає ґрунтовного, комплексного вивчення чинної
нормативно-правової бази функціонування такого виду транспорту, а також урахування
історичного досвіду становлення і розвитку законодавства у цій сфері господарювання. При
цьому у вітчизняній науці практично відсутні комплексні юридичні праці, присвячені
актуальним питанням особливостей законодавства про залізничний транспорт. Деякі його
напрями досліджувалися такими вченими, як У. В. Антонюк, І. В. Булгакова, Е. М. Деркач,
С. С. Єсімов, М. В. Ковалів, В. Й. Развадовський, Д. А. Тимоха, Р. Я. Тюрін, О. Б. Чорномаз,
М. Л. Шелухін та іншими, а також російськими вченими, а саме: В. К. Андрєєвим,
В. В. Вітрянським, В. А. Єгіазаровим, Г. П. Савічевим, М. А. Тарасовим [1–5; 18; 21–22] та
іншими. Зазначене зумовлює актуальність теми дослідження.

Метою дослідження є визначення особливостей чинного законодавства України про
залізничний транспорт з метою його подальшого удосконалення.

У зв’язку з цим зазначимо, що в українському праві відсутнє легальне визначення
законодавства. Рішення Конституційного Суду України № 12-рп/98 від 9 липня 1998 р. у справі
за конституційним зверненням Київської міської ради  професійних спілок щодо офіційного
тлумачення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна
„законодавство”) [16] також чітко не дало визначення цього терміна. Він став на позицію
розширеного тлумачення поняття „законодавство” як системи нормативних актів, що
приймаються вищими органами державної влади. Однак необхідно зазначити, що таке
розуміння вживається лише у контексті ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України щодо
визначення сфери застосування контракту як особливої форми трудового договору. Таким
чином, Конституційний Суд України не дав загального тлумачення поняття „законодавство”.
Наведене свідчить про практичну необхідність офіційного тлумачення терміна „законодавство”
взагалі, а не лише з огляду на норму Кодексу законів про працю України.

Термін „законодавство” досить широко використовується у правовій системі в основному
у значенні як сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують ту чи
іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права [17, c. 12]. Так, у залізничній
галузі у цьому контексті під поняття законодавства підпадають: 1) Конституція України [6];
2) нормативні акти Верховної Ради України (Закон України „Про залізничний транспорт” [9]);
3) постанови Кабінету Міністрів України та укази Президента України (постанова Кабінету
Міністрів України „Про затвердження Статуту залізниць України” [11]); 4) нормативні акти
Міністерства транспорту та зв’язку України (Наказ Міністерства транспорту України „Про
затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України” [10], Наказ Міністерства
транспорту України „Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації
залізниць України” [8]); 5) відомчі акти Державної адміністрації залізничного транспорту
України (Укрзалізниці); 6) локальні нормативні акти управлінь залізниць щодо перевезень
пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти.

Необхідно також враховувати належність до законодавства про залізничний транспорт
окремих нормативно-правових актів колишніх Союзу РСР та УРСР, що не відмінені й не оновлені
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в установленому порядку та які не суперечать Конституції України і чинному законодавству
і відповідно посідають чинне місце в системі законодавства про залізничний транспорт.

Органічною складовою „залізничного” законодавства є міжнародно-правові акти, які
регулюють діяльність залізничного транспорту. Їх нараховується близько двох десятків.
Зокрема, можна відмітити Угоду про застосування положень Угоди про міжнародне залізничне
вантажне сполучення по строках доставки вантажів при перевезеннях у міждержавному
сполученні від 10.12.1994 р. (СНД) [19], Інструкцію по актово-претензійній роботі на залізничних
шляхах держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Латвійської Республіки,
Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм
Угоди про міжнародне пасажирське сполучення (СМПС) від 28.05.1997 р. [20] тощо.

При цьому система „залізничного” законодавства має ієрархічний характер і побудована
відповідно до юридичної сили нормативно-правових актів. Так, структура законодавства, яке
регулює сферу діяльності залізничного транспорту, базується на Конституції України, яка
встановлює основи та порядок організації державної влади, взаємодію різних гілок влади в
особі відповідних органів (норми ІІ, VІ, ХІ розділів).

Отже, особливості законодавства у сфері залізничного транспорту визначені специфічним
предметом – сферою діяльності залізничного транспорту. При цьому законодавство про
залізничний транспорт є системою нормативно-правових актів, основою якої є закони України
„Про транспорт” [15], „Про залізничний транспорт” [9], а також Статут залізниць України [11].
Поряд з цим діє ряд законів (наприклад, Закон України „Про транзит вантажів” [14], „Про
перевезення небезпечних вантажів” [12] тощо та чисельні підзаконні нормативно-правові акти
(загалом близько 900 актів).

Так, Законом України „Про транспорт” визначається роль транспорту в системі суспільного
виробництва і його призначення – задоволення потреб у перевезеннях. Також визначаються
мета і завдання державного управління в галузі транспорту (ст. 3), основні принципи, на
підставі яких здійснюється господарська діяльність підприємств транспорту. У Законі
закріплюються основні положення про права, обов’язки і відповідальність підприємств
транспорту, а розділ 2 Закону присвячений єдиній транспортній системі України, яка повинна
відповідати вимогам суспільного виробництва і навколишньої безпеки, мати розгалужену
інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для
складування і технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати
зовнішньоекономічні зв’язки України (ст. 21). Невід’ємною складовою цієї системи є
залізничний транспорт України, насамперед загального користування (ст. 22).

Найбільше практичне значення для залізничного транспорту має Закон України „Про
залізничний транспорт”, який визначає основні правові, економічні та організаційні засади
діяльності залізничного транспорту загального користування, його роль в економіці і соціальній
сфері України, регламентує його відносини з органами державної виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, іншими видами транспорту, пасажирами, відправниками та
одержувачами вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти з урахуванням специфіки
функціонування цього виду транспорту як єдиного виробничо-технологічного комплексу.
Крім того, законом встановлені основні засади тарифної політики у сфері залізничних
перевезень, забезпечення безпеки руху, збереження вантажів та охорони об’єктів на
залізничному транспорті, права, обов’язки і відповідальність учасників перевізного процесу
на залізничному транспорті тощо.
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Більш розгорнута регламентація відносин, основні правові засади яких викладено в законах
„Про транспорт” і „Про залізничний транспорт”, була здійснена Статутом залізниць України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України. Необхідно зазначити, що введений у
дію у 1998 р. Статут залізниць України є восьмим в історії України нормативним документом,
який регулює основні умови перевезення вантажів, відносини між залізницями, з одного
боку, користувачами транспортних послуг і іншими видами транспорту, з іншого – права,
обов’язки і відповідальність сторін у договірних відносинах, пов’язаних із діяльністю
залізничного транспорту в Україні.

При безперечній важливості цього акта для нормування в Україні відносин у сфері
залізничного транспорту його оцінка з боку фахівців є неоднозначною. Так, Т. Б. Данилова
вважає що „Статут залізниць України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України
від 16.04.1998 р. № 457, – це зменшений на 1/3 і перекладений українською мовою Статут
залізниць Союзу РСР. Безумовно, нічого поганого в цьому немає. І, як нерідко трапляється
при перекладі з однієї мови на іншу, результат праці перекладачів виявився певною мірою
гіршим оригіналу, хоч він і містить ряд цілком прогресивних нововведень” [7, c. 31]. Позиція
Р. Я. Тюріна є більш катерогичною. Він зазначає: „Аналіз свідчить, що новий Статут – це
погіршений варіант Статуту залізниць СРСР 1964 р., з якого витягнуті суттєві певною мірою
права користувачів транспортними послугами” [20, c. 725].

З прийняттям цього нормативного акта перед установами, підприємствами та
організаціями, що беруть участь у перевезенні вантажів залізничним транспортом, та перед
господарськими судами виникло багато важковирішуваних питань. Зокрема, як бути з
договорами, укладеними до затвердження Статуту (маються на увазі довгострокові договори
з терміном дії 5–10 років), оскільки вони на стадії укладання, повністю відповідаючи чинному
законодавству, якоюсь мірою увійшли у суперечність із новим законодавством. Так,
приймаючи новий Статут залізниць, держава встановлює нові, такі, що відповідають сучасним
вимогам, норми. Незастосування цих норм, тобто не приведення раніше укладених договорів
у відповідність з новим законодавством, може призвести або до фактичного припинення
господарських відносин при їх формальному збереженні, або ускладнить виконання договірних
зобов’язань. Залізниці відреагували на це тим, що направили своїм контрагентам пропозиції
щодо приведення у відповідність згідно з вимогами нового Статуту окремих норм договорів
шляхом внесення до нього змін. Однак погодилися з цією пропозицією не всі, дехто вирішив
відстоювати свою правоту в господарському суді. Як зазначає В. І. Матюхін, „судові органи
не допускали внесення вільних, економічно необгрунтованих змін договорів, особливо тих,
що мають тривалі господарські зв’язки, значні матеріальні чи фінансові витрати, не допускають
суттєвих змін договірних зобов’язань, або для яких протипоказана різка зміна
взаємовідносин” [7, c. 42]. Суди виходили з того, що зміна законодавства не є підставою для
зміни договору, оскільки його умови зберігають свою силу.

Критичний підхід до Статуту залізниць України висловлює також М. Л. Шелухін. Він
зазначає, що зазначений нормативний акт суперечить багатьом законам. „Він хоча й
затверджений постановою Уряду, однак підготовлений самим монополістом (залізницею) і в
його інтересах, що ставить в нерівне становище суб’єктів господарської діяльності, що
здійснюють перевезення вантажів, та самого перевізника”. Тому автором наголошується на
необхідності відмовитися від вузьковідомчого підходу із створення норм, що регулюють процес
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перевезення вантажів, та створити дійсно рівні умови для здійснення такого виду господарської
діяльності. А для цього необхідно кодифікувати відповідні норми [22, c. 27].

З огляду на важливість залізничного транспорту, безпеки його експлуатації, підвищення
рівня надання послуг доцільно було б ухвалити Статут залізниць України у формі закону, а не
підзаконного нормативного акта.

Таким чином, вважаємо, що існує об’єктивна необхідність із систематизації норм
залізничного законодавства із прийняттям єдиного нормативного акта – Залізничного кодексу
України, який би об’єднав у своєму змісті положення Закону „Про залізничний транспорт”,
Статуту залізниць України та інших численних підзаконних нормативних актів, що відповідав
би сучасному та перспективному розвитку ринкових відносин, світовим та європейським
стандартам залізничної галузі, ґрунтувалися на принципах ефективності роботи, розвитку
конкуренції, покращанні надання послуг для користувачів і гарантій безпеки користування.
Це дало б змогу не лише закріпити сучасні принципи функціонування галузі, а й уникнути
суперечностей із іншими законодавчими актами України.

При цьому до такого кодексу потрібно включити дещо нові положення, наприклад, про
пріоритетність інтересів споживачів транспортних послуг, організацію дослідження потреб
споживачів та оцінки якості транспортних послуг. Одночасно ці питання повинні бути більш
детально опрацьовані в положеннях „Про державну адміністрацію залізничного транспорту”
та статутах залізниць.

Особливістю законодавства про залізничний транспорт є також те, що предметом його
регулювання є різнорідні суспільні відносини: відносини у сфері державного управління,
відносини у сфері фінансово-господарської діяльності, цивільно-правові відносини. Різними
є методи, що застосовуються для регулювання суспільних відносин. При цьому законодавство,
яке регулює діяльність залізничного транспорту, має міжгалузевий та комплексний характер,
адже до системи залізничного законодавства входять норми публічного (конституційного,
адміністративного, фінансового, господарського, кримінального) та приватного (цивільного,
цивільного процесуального) права.

У зв’язку з цим весь комплекс законодавства, що регламентує роботу залізничного
транспорту, можна розподілити на дві групи: на законодавство, що безпосередньо стосуються
галузі (наприклад, Закон України „Про залізничний транспорт”, а також відповідні міжнародні
договори у контексті ст. 9 Конституції України), та законодавство, що призначене регулювати
відносини в інших сферах життєдіяльності, але стосується залізничного транспорту (Закон
України „Про захист прав споживачів”).

Наступною особливістю законодавства про залізничний транспорт можна вважати, що
закони та інші нормативно-правові акти у сфері діяльності залізничного транспорту можуть
бути правовими та містити технічні норми (наприклад, сфера діяльності залізничного
транспорту регулюється, разом із правовими, і також технічними нормами – нагляд за
технічним станом вагонів, електровозів та інших засобів).

Особливістю законодавства в сфері залізничного транспорту є також наявність значної
кількості нормативно-правових актів, серед яких абсолютна більшість має підзаконний
характер. У цілому вони являють собою складну систему, а інколи просто сукупність актів, в
яких наявні численні неузгодженості. Відомчі акти не полегшують застосування законів,
повторюючи і примножуючи їх недоліки. Ці недоліки нормативних актів якнайповніше
виявляються в процесі розв’язання суперечок між суб’єктами правовідносин та розгляду
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господарських спорів з залізничних перевезень [2, c. 21]. Це знову вказує на необхідність
провести комплексну систематизацію усього масиву нормативно-правових актів у залізничній
галузі.

Ще однією проблемою (і не лише залізничної галузі) є те, що донині діє значний масив
нормативних актів, успадкованих від колишнього Радянського Союзу. Міністерством
транспорту України 8 травня 1998 року видано наказ № 174 „Про порядок тимчасової дії
окремих нормативно-правових актів” [13], згідно з яким до введення в дію нормативно-
правових актів, передбачених Статутом, на залізницях України діють деякі нормативно-правові
акти колишнього Союзу РСР, такі як: Правила перевезень небезпечних вантажів по залізницях,
Технічні умови навантаження і кріплення вагонів тощо. Однак у нових економічних, політичних
і соціальних умовах продовження їхньої дії не завжди є доречним. Тому, на нашу думку,
Міністерству транспорту та зв’язку України необхідно прискорити роботу по прийняттю
нових нормативно-правових актів, передбачених Статутом залізниць України. Отже, необхідно
здійснити комплексний переглад як законодавчих, так і підзаконних нормативно-правових
актів, що регулюють роботу залізничного транспорту України.

Підсумовуючи, можна зробити такі висновки:
1. Особливостями законодавства у галузі залізничного транспорту є:
– специфіка законодавства у сфері залізничного транспорту, визначена особливим

предметом – сферою діяльності залізничного транспорту. При цьому законодавство про
залізничний транспорт є системою нормативно-правових актів, основою якої є Закон України
„Про транспорт”, Закон України „Про залізничний транспорт” та Статут залізниць України;

– наявність значної кількості нормативно-правових актів, серед яких абсолютна більшість
має підзаконний характер;

– система „залізничного” законодавства має ієрархічний характер і побудована відповідно
до юридичної сили нормативно-правових актів;

– предметом його регулювання є різнорідні суспільні відносини: відносини у сфері
державного управління, відносини у сфері фінансово-господарської діяльності, цивільно-
правові відносини. Різними є методи, що застосовуються для регулювання суспільних відносин.
При цьому законодавство, яке регулює діяльність залізничного транспорту, має міжгалузевий
та комплексний характер;

– з огляду на специфіку предмета наявність у нормативних актах правових і технічних
норм;

– належність до законодавства про залізничний транспорт окремих нормативно-правових
актів колишніх Союзу РСР та УРСР, що не відмінені й не оновлені в установленому порядку та
не суперечать Конституції України і чинному законодавству і відповідно посідають чинне
місце в системі законодавства про залізничний транспорт.

2. З огляду на важливість залізничного транспорту, безпеки його експлуатації, підвищення
рівня надання послуг, на нашу думку, доцільно було б ухвалити Статут залізниць України у
формі закону, а не підзаконного нормативного акта. Існує об’єктивна необхідність із
систематизації норм залізничного законодавства із прийняттям єдиного нормативного акта –
Залізничного кодексу України, який би об’єднав у своєму змісті положення Закону „Про
залізничний транспорт”, Статуту залізниць України та інших численних підзаконних
нормативних актів, що відповідав би сучасному та перспективному розвитку ринкових
відносин, світовим та європейським стандартам залізничної галузі, ґрунтувалися на принципах
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ефективності роботи, розвитку конкуренції, покращанні надання послуг для користувачів та
гарантій безпеки користування. Це дало б змогу не лише закріпити сучасні принципи
функціонування галузі, а й уникнути суперечностей із іншими законодавчими актами України.

3. Законодавство України щодо діяльності залізничного транспорту множинне, охоплює
значну кількість підзаконних нормативних актів, що викликає труднощі у практичному
застосуванні. Відомчі нормативні акти з цих питань мають розбіжності з законодавством
загальним. Підзаконні нормативні акти в сфері залізничного транспорту являють собою складну
систему, а інколи просто сукупність актів, коли вони містять численні неузгодженості. Це
вимагає комплексного перегляду і систематизації усього масиву законодавчих і підзаконних
актів, що регулюють сферу функціонування залізничного транспорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Антонюк У. В. Правове забезпечення екологічної безпеки у діяльності залізничного

транспорту : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / У. В. Антонюк; Нац. ун-т біоресурсів
і природокористування України. – К., 2009. – 20 с.

2. Булгакова І. В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в
Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / І. В. Булгакова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.
– К., 2003. – 20 с. 

3. Деркач Е. М. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом :
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Е. М. Деркач; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж.
– Донецьк, 2007. – 20 с.

4. Єсімов С. С. Організація діяльності патрульної служби на залізничному транспорті
(адміністративно-правові засади) : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / С.С. Єсімов; Нац.
аграр. ун-т. – К., 2008. – 19 с.

5. Ковалів М. В. Адміністративно-правові та організаційні заходи забезпечення збереження
вантажів на об’єктах залізничного транспорту: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 /
М. В. Ковалів; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2000. – 17 с.

6. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР  // Відомості Верховної Ради України. –
1996. – № 30 (23.07.96). – Ст. 141.

7. Перевезення вантажів залізницею : правове регулювання та арбітражна практика : тези
доповідей і виступів науково-практичного семінару. – К. : Видавничий Дім „Юридична книга”,
2000. – 80 с.

8. Про внесення змін та доповнень до Правил технічної експлуатації залізниць України :
Наказ Міністерства транспорту України № 179 від 19.03.2002 // Офіційний вісник України. –
2002. – № 14 (19.04.2002). – Ст. 789.

9. Про залізничний транспорт : Закон України : від 04.07.1996 : № 273/96-ВР // Відомості
Верховної Ради України. – 1996. – № 40 (01.10.96). – Ст. 183.

10. Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України : Наказ Міністерства
транспорту України : від 20.12.1996 № 411 // Офіційний вісник України. – 1997. – Число 8 (книга
друга). – С. 212.

11. Про затвердження Статуту залізниць України : Постанова Кабінету Міністрів України :
від 06.04.1998 № 457 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 14 (23.04.98). – Ст. 548.



130                                                                                                             Право

12. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України : від 06.04.2000 № 1644-III //
Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28 (14.07.2000). – Ст. 222.

13. Про порядок тимчасової дії окремих нормативно-правових актів : Наказ Міністерства
транспорту України : від 08.05.1998 № 174 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 21 (11.06.98).
– Ст. 793.

14. Про транзит вантажів : Закон України : від 20.10.1999 № 1172-XIV // Відомості Верховної
Ради України. – 1999. –№ 51 (24.12.99). –Ст. 446.

15. Про транспорт : Закон України : від 10.11.1994 № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради
України. – 1994. – № 51 (20.12.94). – Ст. 446.

16. Рішення Конституційного Суду України : від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98 у справі за
конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного
тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про
тлумачення терміна „законодавство”) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32 (27.08.98). –
Ст. 1209.

17. Сущенко В. Тлумачення терміну „законодавство” Конституційним Судом України /
В. Сущенко // Юстініан. Юридичний журнал. – 2003. – № 4. – С. 12–16.

18. Тимоха Д. А. Державне регулювання роботи залізничного транспорту: автореф. дис...
канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Д. А. Тимоха; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.
Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2007. – 20 с.

19. Угода про застосування положень Угоди про міжнародне залізничне вантажне
сполучення по строках доставки вантажів при перевезеннях у міждержавному сполученні від
10.12.1994 р. (СНД) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим
доступу: rada.gov.ua

20. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.;
[под ред. Мамутова В. К.] – К. : Юринком Интер, 2002. – 912 с.

21. Чорномаз О. Б. Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері
пасажирських перевезень на залізничному транспорті : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07
/ О. Б. Чорномаз; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2007. – 16 с.

22. Шелухін М. Л. Правове забезпечення збереження вантажів при залізничних
перевезеннях : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. – Донецьк, 2002. – 190 с.

Подано до редакції 1 квітня 2011 р.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(53) 2011 131

УДК 347.73
О. О. Кузьменко,
кандидат юридичних наук,
Національний університет
ДПС України

ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У статті розглянуто передумови здійснення порівняльних досліджень у сфері
податкового законодавства України та інших країн.

This article examines the prerequisites for comparative studies in tax law.

Ключові слова: інтеграція, адаптація, порівняльне правознавство, податкове
законодавство, податок.

Послідовний курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, створення та
поглиблення партнерських стосунків вимагає удосконалення податкової системи шляхом
адаптації податкового законодавства України до міжнародних стандартів. Це викликано
насамперед тим, що перед Україною поставлені завдання щодо приведення у відповідність з
міжнародними нормами діяльність своєї податкової системи. У зв’язку з цим проведення
політико-правових реформ в Україні вимагає детального вивчення та глибокого аналізу
іноземного досвіду, але застосування його повинно проходити із урахуванням національних
особливостей. Як говорив Великий Кобзар Тарас Шевченко, „І чужому научайтесь, й свого
не цурайтесь” [1, с. 186]. На сучасному етапі розвитку наукової сфери найбільш
перспективними і актуальними визнано саме дослідження, що ведуться як на межі декількох
наук, так і при вивченні міжнародного досвіду. Якщо говорити про правовий аспект, то тут
важливе місце належить порівняльному правознавству. Особливої уваги заслуговують
науково-теоретичні розробки у правовій сфері загалом та вдосконалення різних галузей
національного законодавства, зокрема і податкового.

Метою написання даної статті є необхідність в удосконаленні податкового законодавства
на підставі здійснених порівняльних досліджень.

Окремі питання удосконалення національного податкового законодавства на основі
світового досвіду були розглянуті такими вченими: В. І. Антиповим, О. О. Бандуркою,
В. Т. Білоусом, Л. К. Вороновою, Л. М. Касьяненко, М. П. Кучерявенком, В. М. Поповичем,
Т. О. Проценком, В. І. Полюховичем, Л. А. Савченко та іншими. З економічного погляду, це
питання на сучасному етапі розглядали В. Л. Андрущенко, А. М. Соколовська, Т. Ф. Юткіна.
Ряд учених займалися безпосередньо дослідженням зарубіжного досвіду. Зокрема,
оподаткування в системі міжнародних економічних відносин розглядали В. А. Дадалко,
О. Е. Румянцева, М. М. Демчук та інші.
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Сьогодні порівняльне (компаративне) право – це цілком сформована, відносно самостійна
юридична наука та навчальна дисципліна, що має власний предмет, метод і сферу застосування,
а також певне місце в системі юридичних знань і юридичної освіти [2, с. 7]. Відповідно до
цього можна зробити висновок, що порівняльне (компаративне) податкове право – це такий
напрям науки порівняльного права, що використовує порівняльний метод для дослідження
податкового права інших держав, визначає в ньому спільні та відмінні риси, недоліки й
позитивні приклади розв’язання певних проблем, і в результаті цього ми краще зрозуміємо
національне податкове право та зможемо вдосконалювати його.

Загалом, на думку вчених-компаративістів, при макропорівнянні говорять про порівняльно-
правовий метод, порівняльне право та порівняльне правознавство в тому випадку, коли
досліджують різні правові системи в цілому, а при розгляді компонентів різних правових
систем дослідження проводяться при мікропорівнянні.

Вивчаючи право інших держав, ми отримуємо матеріал, необхідний для здійснення
порівняльно-правових досліджень. Саме завдяки порівняльному праву ми можемо з
філософського погляду осмислити історію розвитку права, розглянути особливості
національного права, а також з метою створення сучасних форм суспільних відносин,
вдосконалити відповідні галузі права, що забезпечить взаєморозуміння між представниками
різних держав та різних правових систем і вдосконалить суспільні відносини, що виникають
при міжнародному спілкуванні.

З метою ефективного проведення досліджень необхідно звернути увагу на порівняльний
метод. При сучасному політичному розвитку України метод порівняльного правознавства
(порівняльний метод) стає одним із провідних та універсальних у системі методологічних
наукових досліджень. Він дозволяє визначити невідоме через порівняння з відомим; забезпечує
з’ясування особливостей явища через порівняння з іншими особливостями цього явища, а
також шляхом встановлення закономірностей при порівнянні об’єктів при різних обставинах
з метою встановлення тенденцій розвитку. Завдяки цьому методу можна ефективніше
визначити соціальну та правову природу українського податкового права та запропонувати
шляхи розвитку податкового законодавства України з урахуванням зарубіжного досвіду.

Посилення інтеграційних процесів багатьох сфер суспільного життя викликає необхідність
звернути увагу на основоположні принципи, що забезпечують підтримку процесу зближення
різноманітних правових систем. Саме поняття „правова система” має суттєве значення для
характеристики права кожної конкретної країни. Кожна „національна правова система”
відображає конкретно історичний реально існуючий комплекс взаємопов’язаних правових
явищ і юридичних засобів певного суспільства [3, с. 20]. Звичайно, всі національні правові
системи мають як спільні риси, так і відрізняються одна від одної якимись специфічними
ознаками. На сучасному етапі існують такі типи правових систем: романо-германська, англо-
американська, змішаний тип, релігійно-традиційний та соціалістичний, кожна з яких має свої
особливості. Україна належить до романо-германської правової сім’ї, яка за класифікацією
поділяється на два підтипи, або дві правові групи. До першої, романської групи, відносяться
Франція, Бельгія, Люксембург, Голландія, Італія, Португалія, Іспанія. Провідною, в цій групі є
національна правова система Франції. До другої, германської групи, належать такі країни, як
Німеччина, Австрія, Швейцарія та інші. У цій групі провідною є національна правова система
Німеччини.
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Більшість науковців сходяться на думці, що романо-германська правова система стала
базою для соціалістичної, і відтепер соціалістичну правову систему розглядають лише як
підвид романо-германської. Якщо прослідкувати історичний розвиток, то побачимо, що
соціалістична правова система з’явилась у першій половині XX століття в тих країнах, де
традиційно панувала романо-германська правова система – Росія та країни Центральної і
Південно-Східної Європи. У зв’язку з цим процес становлення соціалістичної правової системи
був зумовлений особливостями романо-германської система права, яка була доповнена
нормами, що черпались з фундаментальних положень марксистсько-ленінської філософії у
їх прикладанні до правової сфери. У результаті цього соціалістична правова система набула
певних ідеалістичних рис, які були запозичені з теорії та стосувалися філософських вимірів.
Але, на жаль, цей „ідеалізм” не відповідав ідеальній правовій моделі. На відміну від романо-
германської правової системи, соціалістичну модель можна охарактеризувати революційними
особливостями в законодавстві. Сюди, зокрема, можна віднести класовий підхід, використання
жорстких санкцій, негайне реагування, заперечення попередніх традицій. Також характерною
особливістю було значне залучення громадськості до судової практики, хоча при цьому їй
відводилася мінімальна роль. Загалом можна відзначити, що законодавство при соціалістичній
правовій моделі мало дещо декларативний характер. Усі вказані особливості зіграли свою
негативну роль і в результаті ця правова система виявилася нежиттєздатною для країн Європи,
що і зумовило відмову від неї у цих країнах наприкінці XX століття. Але водночас соціалістична
правова система виявилася близькою для правових традицій азіатських країн і тому на сьогодні
вона і донині функціонує в таких країнах, як Північна Корея, Китай, В’єтнам.

Правова система України розпочала своє створення ще за часів Київської Русі. Спочатку
цей процес відбувався під впливом „варварських” звичаїв, а після прийняття християнства
був доповнений рецепцією римського права шляхом посередництва візантійської правової
культури. Тому процес становлення романо-германської правової системи в Україні був
тотожним до аналогічних процесів у більшості країн Європи. Необхідно зазначити, що період
перебування України у складі СРСР вніс певні корективи у цей процес і зумовив домінування
в Україні соціалістичного типу права, який хоча і змінив класичну романо-германську правову
систему, проте сприйняв романо-германську концепцію правової норми: закон вважався
основним джерелом права, а звичаю і судовій практиці відводилася допоміжна роль; доктрина
не визнавалася джерелом права. У період радянського панування в Україні домінував
соціалістичний тип права. Після проголошення акта незалежності Україна самостійно почала
формувати свою правову систему. Вона звільнилася від тієї сутності, яка приглушувала її
континентально-європейські корені і повернулася в романо-германську правову систему [4].

Сьогодні можна говорити про створення фундаменту незалежної правової системи
України, яка перебуває на стадії перехідного періоду і ще зберігає деякі риси соціалістичної
правої системи. Водночас необхідно відзначити, що за період своєї незалежності Україною
було закладено такий правовий фундамент, коли Україна може увійти до романо-германського
типу правової системи на правах її особливого європейського різновиду. Отже, у сфері
податкового законодавства порівняння з теоретичною (ідеальною) моделлю допоможе не
лише розглянути та проаналізувати національну податкову систему, а і визначити шляхи її
удосконалення. Тому, якщо сьогодні ми говоримо про розвиток правової демократичної
держави, то повинні розуміти, що примусове вилучення частини коштів у формі податків
повинно аккумулюватися виключно на виробництво суспільних благ у руках держави, а з
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боку держави повинна бути забезпечена оптимальна пропозиція суспільно необхідних благ,
тому негативні наслідки примусового вилучення повинні урівноважитися позитивними у
вигляді підвищення суспільного добробуту.

На сучасному етапі розвитку нашої держави необхідно враховувати, що дослідження
теоретичних проблем еволюції податків формують основу практичних засад оподаткування.
Зокрема, визначають шляхи і форми використання податків та їх вплив на економіку. На
думку економістів, категорію „податок”, її внутрішній зміст потрібно досліджувати зважаючи
на особливості демократизації нашого суспільства. Основоположним фундаментом теорії
державних фінансів можна вважати теорію суспільних благ, яка допомагає зрозуміти сутність
і суспільне призначення податків у демократичній державі. При цьому необхідно враховувати,
щоб юридичне визначення поняття „податок” відповідало не тільки його правовій природі, а
й економічному змісту. Як правовий феномен, „податок” може бути визначений як
обов’язковий платіж, що сплачується на підставі закону. А як економічне явище податок є
частиною доходів і майна, переданих платниками у формі грошових внесків державі в обмін
на суспільні блага. У цьому аспекті потрібно звернути увагу, що держава частково
перерозподіляє права власності на свою користь. Відповідно до цього, податок розглядається
як вторгнення виключного права держави у сферу приватної власності громадян. Тому з
погляду правової регламентації можна сказати, що вилучення у вигляді податків частини
власності платників забезпечує їм право вільно розпоряджатися частиною, що залишилася у
їх власності і також забезпечує цим платникам захист приватної власності від незаконних
посягань.

У результаті проведеного дослідження ми підтримуємо науковців, які вважають, що поняття
„податок” визначає сферу дії податкового права, але не може виходити за межі визначення
змісту податку як економічної категорії, а може бути тільки вужчим за нього. Це пов’язано з
тим, що юридичне розмежування податкових і неподаткових платежів значною мірою залежить
від визначення в законодавстві. Тому юридичне визначення поняття „податок” повинно
найбільш точно відповідати його економічному змісту і правовій природі. У зв’язку з цим, з
юридичного погляду, податок розглядається „як обов’язковий, індивідуально безеквівалентний
платіж, що сплачується юридичними і фізичними особами у формі відчуження грошових
коштів, які належать їм на правах власності, господарського відання чи оперативного
управління, з метою фінансового забезпечення виробництва суспільних благ” [5, с. 41]. Тому
для виключення можливості проявлення свавілля з боку органів державної влади при
встановленні податків необхідно звернути увагу на такі особливості, як встановлення податків
виключно на підставі закону; їх обов’язковий характер; індивідуально безеквівалентний характер
податку, тобто відсутність безпосереднього зв’язку між сплатою податку і отриманою вигодою;
суспільне призначення податків для виробництва суспільних благ.

Провівши дослідження, можемо зробити висновок, що у науково-теоретичному аспекті є
ряд передумов для здійснення порівняльних досліджень у сфері податкового законодавства.
Насамперед це викликано тим, що на сучасному етапі вже наявні науково-теоретичні моделі,
які дозволяють здійснювати подальший політико-правовий розвиток України в інтеграційному
контексті. Це пов’язано з тим, що зберігається стійка тенденція на зближення та
взаємопроникнення між різними правовими системами, зокрема між інститутами романо-
германської та англо-саксонської правових сімей. У результаті таких досліджень ми зможемо
забезпечити взаємне узгодження відповідних систем податкового законодавства на підставі
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спільного збагачення та розвитку, адаптувати та уніфікувати податкове законодавство України,
привести його до норм міжнародних договорів і найкращих стандартів, що вже розроблені, а
також створити політико-правовий механізм, що впливатиме на можливість адекватного
співвідношення правових основ оподаткування різних держав між собою. У цьому аспекті
важливими компонентами є комплексний, міжсистемний та певною мірою і міжнаціональний
характер проведення порівняльних досліджень, але не тільки між різними правовими системами
та правовими сім’ями, а і всередині однієї правової сім’ї, враховуючи національні особливості
конкретно взятих держав.
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УКРАЇНИ

У даній статті розглянуто основи організації і діяльності Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України. Виокремлено проблеми, пов’язані з недосконалістю законодавства, що
регламентує порядок створення і процедуру функціонування цього органу. Сформульовані
висновки спрямовані на удосконалення законодавчих положень у даній сфері.

This article analyzes the fundamentals of the organization and activities of the High
Qualification Commission of Judges of Ukraine. The problems associated with the imperfection
of the legislation regulating the procedure of establishment and operation of this body is singled
out. The conclusions aimed at improving legislative provisions in this area are formulated.

Ключові слова: Вища кваліфікаційна комісія суддів України, удосконалення, формування,
функціонування.

Метою даної статті є вироблення пропозицій щодо удосконалення основ організації і
діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Завданнями статті визначено наступне:
– дослідити порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
– сформулювати пропозиції, пов’язані з удосконаленням порядку формування Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України;
– проаналізувати основи функціонування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
– сформулювати пропозиції, спрямовані на підвищення якості функціонування Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України.
Актуальність дослідження організаційно-функціональних засад Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України зумовлена їх важливістю для дисциплінарного і кадрового забезпечення
функціонування системи судів загальної юрисдикції.

Окремі аспекти дисциплінарного і кадрового забезпечення органів судової влади були
висвітлені в працях Ю. П. Битяка, В. Ф. Бойка, В. Д. Бринцева, Ю. М. Грошевого,
В. В. Долежана, Ю. М. Кармазіна, В. Т. Маляренка, І. Є. Марочкіна, Л. М. Москвич,
Г. О. Мурашина, О. В. Петришина, Д. М. Притики, С. В. Подкопаєва, А. О. Селіванова, Н.В.
Сібільової, В. С. Стефанюка, Ю. М. Тодики, О. М. Толочка, В. І. Шишкіна та ін.
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Згідно з ч. 1 ст. 92 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” Вища кваліфікаційна
комісія суддів України діє у складі одинадцяти членів, які є громадянами України, мають вищу
юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років. До складу Комісії
входять: 1) шість суддів, які призначаються з’їздом суддів України; 2) дві особи, які
призначаються з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ;
3) одна особа, яка призначається міністром юстиції України; 4) одна особа, яка призначається
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; 5) одна особа, яка призначається
Головою Державної судової адміністрації України. Строк повноважень члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України становить три роки з дня призначення. Одна і та сама
особа не може здійснювати повноваження члена Комісії два строки підряд. Члени Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень відряджаються до Комісії
і не можуть виконувати професійних повноважень за основним місцем роботи. За членом
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на час здійснення повноважень зберігаються
статус та місце роботи [1].

На нашу думку, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у такому складі
не зовсім узгоджується з принципом неупередженості, який повинний бути покладений в
основу функціонування державного органу, що наділений повноваженнями у сферах
формування суддівського корпусу, притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, а
також прийняття рішень про відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням його до
кримінальної відповідальності.

Так, із одинадцяти членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України шість є суддями.
Таким чином, фактично, судді вже мають наперед установлену більшість голосів при вирішенні
питань, віднесених до компетенції даного органу. До цього необхідно додати, що особа, яка
призначається Головою Державної судової адміністрації України є також підконтрольною
судовій гілці владі, оскільки Голова Державної судової адміністрації призначається на посаду
і звільняється з посади Радою суддів України, яка є, постійно діючим органом суддівського
самоврядування. Як результат, сім із одинадцяти членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України є „потенційними” виразниками інтересів судової влади. Такий стан справ, є досить
сприятливим підґрунтям для виникнення корпоративності і упередженості при вирішенні
кадрових і юрисдикційних питань у сфері забезпечення належного функціонування судової
системи України. Тому є підстави вважати, що інтереси судової влади представлені у складі
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України непропорційно перебільшено. Водночас ми
усвідомлюємо, що загальна кількість суддів у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
повинна бути значно вищою порівняно із іншими окремо взятими уповноваженими особами,
що входять до її складу. Це дозволить запобігти використанню окремими посадовими особами
чи державними органами повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з метою
незаконного втручання в діяльність судді (суду). Однак, хоча сумарна кількість суддів чи,
краще сказати, осіб, які репрезентують судову владу у складі даного органу, повинна бути
суттєво вищою за інших окремо взятих осіб, що репрезентують інтереси інших гілок влади,
проте вона не повинна, апріорі, становити більшість при прийнятті рішень віднесених до
компетенції даного органу.

У зв’язку з цим, пропонуємо, щоб кількість осіб, які представляють інтереси судової влади,
не перевищувала п’яти. При цьому, на нашу думку, перерозподіл кількості членів Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України повинний відбутися за рахунок збільшення штату
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представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ, оскільки вони не
репрезентують інтереси жодної з гілок влади, тому загроза необ’єктивності й упередженості
з їх боку є мінімальною порівняно з тією, яка виходить від інших членів цього органу.

Відповідно до ст. 93 Закону України „Про судоустрій і статус суддів”, члени Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України з-поміж суддів призначаються з’їздом суддів України
відкритим або таємним голосуванням. З’їзд суддів може обрати більше ніж шість суддів на
випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Комісії, призначених за квотою з’їзду
суддів України, визначивши черговість їх включення до складу Комісії. Такі особи автоматично
набувають повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття
одного або кількох членів Комісії, обраних за квотою з’їзду суддів України. Особи, призначені
з’їздом суддів України до  складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на випадок
вибуття одного або кількох її членів, продовжують виконувати обов’язки судді до моменту
зайняття ними посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до
встановленої черговості. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються
з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ відкритим
або таємним голосуванням. Міністр юстиції України призначає члена Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України своїм наказом. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України своїм розпорядженням. Голова
Державної судової адміністрації України призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України своїм наказом [1].

Роль і значення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у процесі забезпечення
повноцінного функціонування системи судів загальної юрисдикції важко переоцінити. З огляду
на специфіку діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України держава повинна створити
ефективні умови для перешкоджання спробам незаконного впливу на формування цього
органу державної влади. Найбільш уразливою стосовно цього є процедура призначення членів
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з-поміж суддів і представників юридичних вищих
навчальних закладів та наукових установ шляхом відкритого або таємного голосування.
Значним недоліком визначеної Законом України „Про судоустрій і статус суддів” процедури
призначення з-поміж суддів та представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових
установ кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є
„замовчування” процедури визначення претендентів на членство у складі Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України. Загальновідомо, що свобода вибору може бути
спотворена відсутністю альтернативи. Формальне існування двох чи більше претендентів на
вакантне місце члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які висунуті одним єдиним
центром впливу, ні в якому разі не свідчить про наявність альтернативи. Під альтернативою
ми маємо на увазі не стільки наявність двох чи більше претендентів на одне місце у складі
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, скільки усунення можливих проявів
суб’єктивізму у процесі їх визначення і призначення.

Враховуючи зазначене, пропонуємо на рівні Закону України „Про судоустрій і статус
суддів” „передбачити” право кожного із зборів суддів шляхом таємного жеребкування висувати
одного кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від зборів
відповідного суду. Потім інформацію про кожного кандидата направляти відповідній
конференції суддів, яка шляхом таємного жеребкування з-поміж обраних зборами суддів
кандидатів повинна визначити кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів
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України від відповідної конференції суддів. Після цього інформацію про кожного кандидата
направляти з’їзду суддів України, який шляхом таємного жеребкування з-поміж визначених
конференцією суддів кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
повинна призначити членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Також пропонуємо Законом України „Про судоустрій і статус суддів” передбачити право
зборів трудового колективу кожного з вищих навчальних закладів і наукових установ, з-поміж
науковців-правників, обирати шляхом таємного жеребкування одного кандидата на посаду
члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від конкретного вищого навчального закладу
або наукової установи. Після цього інформацію про кожного кандидата направляти з’їзду
представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ, який шляхом
таємного жеребкування з-поміж визначених відповідними зборами трудового колективу
кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повинний призначити
членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На нашу думку, аналогічний або подібний підхід можна також поширити і на обрання
уповноважених осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції.

Згідно з ч. 7 ст. 93 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” Вища кваліфікаційна
комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше
восьми членів, а ч. 6 цієї само статті встановлює неможливість входження до її складу. До
складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні
депутати України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі
судових палат, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини, а також посадові особи, які мають дисциплінарне стягнення [1].

Загалом ми погоджуємося з доцільністю встановлення законом правообмежень на
входження до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України певних посадових осіб.
Проте хочемо звернути увагу на певну нелогічність і непослідовність законодавця по окремих
позиціях застосування правообмежень. Згідно з положеннями Закону член Кабінету Міністрів
України не може входити до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, однак міністр
юстиції України, який є членом Кабінету Міністрів України, призначає своїм наказом до
складу даного органу одного члена, який, по суті, представляє інтереси виконавчої влади.
Природно виникає питання, чому замість особи, яку призначає міністр юстиції України до
складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кабінет Міністрів України не має права
призначити члена уряду. У чому принципова відмінність між першим і другим. Подібна
ситуація виникає і з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, якому заборонено
входити до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, однак, який призначає одного
з членів цього органу.

Ст. 95 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” встановлює, що член Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України має право: 1) знайомитися з матеріалами, поданими на
розгляд Комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці; 2) наводити свої мотиви та
міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються; 3) вносити
пропозиції щодо проекту рішення Комісії з будь-яких питань та голосувати за або проти того
чи іншого рішення; 4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України; 5) здійснювати інші повноваження, встановлені законом.

На нашу думку, даний перелік прав необхідно розширити за рахунок надання члену Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України у зв’язку із здійсненням встановлених законом
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повноважень права витребовувати та одержувати необхідну інформацію від суддів, будь-яких
державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян та окремих
фізичних осіб. При цьому за ненадання чи відмову в наданні зазначеної інформації повинна
бути передбачена юридична відповідальність. На сьогодні, Закон України „Про судоустрій і
статус суддів” надає право витребовувати і одержувати необхідну для діяльності інформацію,
тільки Вищій кваліфікаційній комісії суддів України як органу, а аналогічне право для члена
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України законом не передбачено. Член Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України лише має право знайомитися, досліджувати та перевіряти
матеріали, одержані Комісією. Разом з тим Закон України „Про судоустрій і статус суддів”
передбачає за членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України право подавати додаткові
документи з питань, що розглядаються та висловлювати письмово окрему думку щодо
рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Нам видається, що зазначені
повноваження можуть бути реалізованими членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
на більш високому якісному рівні, якщо він буде наділений правом витребовувати і одержувати
необхідну інформацію.

Згідно зі ст. 97 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України приймається більшістю від її загального складу.
Голосування проводиться за відсутності особи, щодо якої вирішується питання, і запрошених
осіб. Рішення Комісії викладаються в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце
прийняття рішення, склад Комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення.
Рішення підписується головуючим і членами Комісії, які брали участь у  засіданні. За наявності
окремої думки вона викладається членом Комісії у письмовій формі і додається до справи,
про що головуючий повідомляє на засіданні, але зміст окремої думки виголошенню на
засіданні не підлягає. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути
оскаржене до суду в порядку, встановленому процесуальним законом. У випадках,
передбачених цим Законом, рішення кваліфікаційної комісії суддів України може бути
оскаржене до Вищої ради юстиції [1].

Відповідно до ст. 98 Закону України „Про судоустрій і статус суддів”, для організаційного
забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України створюється секретаріат.
З метою здійснення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України належної перевірки
наявності підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної
відповідальності діє служба дисциплінарних інспекторів, до складу якої входять тридцять три
дисциплінарних інспектори. За кожним  членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
закріплюється  три дисциплінарних інспектори. Працівники секретаріату призначаються на
посаду та звільняються з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Дисциплінарні інспектори призначаються на посаду та звільняються з посади головою Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України за пропозицією відповідного члена Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України [1].

На думку І. Коліушко і Р. Куйбіди, незважаючи на задекларовану змагальність
дисциплінарної процедури, фактично вона такою не буде. Член дисциплінарного органу (Вища
кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада юстиції) є одночасно і слідчим (тут йому
допомагатимуть дисциплінарні інспектори), і прокурором, і суддею відносно судді.
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Яка тут змагальність? Було б значно краще, якби дисциплінарні інспектори здійснювали
перевірку звернень і висували та підтримували звинувачення судді у вчиненні дисциплінарного
проступку, а дисциплінарний орган після з’ясування позиції судді чи його представника
вирішував питання щодо відповідальності [2].

В іншій статті Р. Куйбіди, опублікованій у щотижневій інформаційно-правовій газеті
„Правовий тиждень” стосовно функціонування інституту дисциплінарних інспекторів,
зазначалося, що згідно з проектом ВККС (Вища кваліфікаційної комісії суддів України)
„…опікуватиметься не лише добором і кар’єрою суддів, але й питаннями дисциплінарної
відповідальності”. Законопроект Віктора Ющенка передбачав створення окремої
Дисциплінарної комісії суддів і служби судових інспекторів. Судові інспектори повинні були
перевіряти звернення і висувати та підтримувати звинувачення судді у вчиненні
дисциплінарного проступку, а Дисциплінарна комісія суддів після з’ясування позиції судді чи
його представника – вирішити питання про притягнення судді до дисциплінарної
відповідальності. А згідно з новим проектом, члени ВККС самостійно здійснюватимуть
перевірку (у тому числі за допомогою дисциплінарних інспекторів), висуватимуть
звинувачення і каратимуть суддів. Таким чином, ВККС може виявитися переобтяженою
справами, а дисциплінарна процедура не буде змагальною. Це дозволяє припустити, що
ВККС за умови певних маніпуляцій з підбором її членів можна буде використовувати для
добору „потрібних” суддів і розправи над „невигідними” [3].

Не можна відмовити у певній логічності викладених І. Коліушко і Р. Куйбідою аргументів
на користь позбавлення дисциплінарного органу суддів (Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України) служби дисциплінарних інспекторів.

Разом з тим, враховуючи реалії вітчизняної правової дійсності та рівень правової культури
суспільства, ми не можемо погодитися з доцільністю винесення служби дисциплінарних
інспекторів за рамки Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На нашу думку, створення окремої і незалежної від Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України служби дисциплінарних інспекторів сприятиме необґрунтованому затягуванню
процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Також введення у
дисциплінарний процес нового, активного „гравця” створить додаткові можливості для судді,
щодо якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності,
вирішити дану проблему позитивно у всім відомий незаконний спосіб, ще до того як вона
попаде на розгляд до дисциплінарного органу.

На нашу думку, відсутність „змагальності”, у розумінні, запропонованому І. Коліушко і
Р. Куйбідою стосовно діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, не повинна
тлумачитися відірвано від законодавчо встановленої системи гарантій права судді на
оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про накладення на нього
дисциплінарного стягнення. Необхідно пам’ятати, що, на сьогодні, суддя має право оскаржити
зазначене рішення як до Вищої ради юстиції, так і до суду. Право судді оскаржити дисциплінарне
рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до Вищої ради юстиції є додатковою
гарантією об’єктивності і справедливості застосування до судді дисциплінарного стягнення.
Ми б могли погодитися з думкою І. Коліушка і Р. Куйбіди, лише за умови відсутності такого
права. Тоді б дійсно виникла ситуація, яка б вимагала підвищити гарантії судді при розгляді,
щодо нього дисциплінарної справи, так би мовити, ще по першій інстанції. В іншому випадку,
введення змагальності у процес розгляду дисциплінарних справ щодо суддів необґрунтовано
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затягне процес винесення остаточного рішення про застосування до судді дисциплінарного
стягнення та певною мірою спотворить ефективність і оперативність дисциплінарного
процесу.

Іншим питанням є створення системи гарантій для недопущення випадків „маніпуляцій з
підбором” членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Наші пропозиції з даного
питання вже були висловлені вище. Тому вважаємо недоцільно ще раз зупинятися на їх розгляді
та аналізі.

У рамках даної наукової статті, на основі дослідження положень чинного законодавства та
аналізу висловлених вченими позицій щодо діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, нами було сформульовано ряд практичних висновків і пропозицій стосовно
удосконалення формування і функціонування даного органу державної влади.
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СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
У статті здійснено аналіз сучасного стану державної сімейної політики України.

Доведено доцільність запровадження концептуального підходу до формування принципів
державної сімейної політики України та запропоновано систему принципів державної
сімейної політики України.

The article analyses the current condition of the state family policy of Ukraine. It was proved
the expediencyof introducing a conceptualapproach to theprinciple forming of
thestatefamilypolicy of Ukraine and suggested the system ofprinciples of the statefamily policy
of Ukraine.
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політики.

За останні чотири десятиліття в більшості країн відбулися суттєві трансформації інституту
сім’ї, які супроводжуються значною зміною демографічних показників, зростаючою
різноманітністю типів сім’ї та підвищенням ризику бідності окремих категорій сімей.

Сьогодні у наукових дискурсах країн ЄС значне місце посідає необхідність збалансованої
сімейної політики. Деякі вчені навіть пропонують рівень розвивального поступу конкретної
держави оцінювати за однією з таких складових, як інноваційність сімейної політики [1]. В
основі європейського розуміння сімейної політики лежать наступні постулати: 1) сім’я є
основною і найважливішою соціальною інституцією; 2) держава повинна допомагати сім’ї
(на основі принципу субсидіарності); 3) сімейна політика означає кілька політик, а не
одноразовий, окремий державницький акт.

Прагнення України приєднатися до європейської спільноти потребує відповідної
гармонізації законодавства в частині формування нової моделі взаємовідносин держави та
інституту сім’ї. Так, уряди країн-членів ЄС повинні дотримуватися загальноєвропейських
принципів, серед яких: покращання умов для існування сімей, якості життя європейців,
створення умов для реалізації своїх уявлень про сім’ю; забезпечення умов для поєднання
професії та сім’ї, для того щоб досягнути рівності можливостей жінок і чоловіків та вищого
рівня доходу сім’ї за рахунок трудової діяльності, а не соціальних виплат; максимальне
врахування різноманітних форм сімейних союзів при розробці та здійсненні заходів підтримки
сім’ї [1].
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Важливість збалансованої сімейної політики випливає із наступної фундаментальної
причини: суспільство не може добре функціонувати без здорових і сильних сімей; відповідно
нівелюється можливість кожної конкретної особи різнобічно реалізувати себе в соціумі.

Водночас зауважимо, що, незважаючи на загальні визначені принципи сімейної політики,
в країнах Євросоюзу існують суттєві відмінності щодо їх реалізації в окремих країнах-членах
ЄС [2], які полягають у різних рівнях соціально-економічного та політичного розвитку країн-
членів ЄС.

Щодо нашої країни, то, необхідно зазначити, що починаючи з 1990-х рр. відбулися суттєві
зміни у суспільному розвитку та політиці держави (мається на увазі відхід від попередніх
принципів і підходів радянської держави, що визначалися у посиленій регулятивній ролі її
щодо сім’ї), які безпосередньо вплинули на інститут сім’ї. Сьогоднішня трансформація інституту
сім’ї викликана ще й втратою або недостатнім виконання сім’єю її традиційних функцій:
репродуктивної, виховної, статусної, комунікативної, соціально-підтримуючої, господарсько-
споживацької.

Отже, виникла необхідність проводити дослідження у цьому напрямі. Про це свідчить і
тема майбутніх парламентських слухань, що відбудуться в Україні у липні 2011 р: „Інститут
сім’ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення” (відповідний законопроект
зареєстрований Верховною Радою України за № 8079) [3].

Необхідно зазначити, що зарубіжні вчені більше уваги приділяють дослідженню сімейної
політики. Так, серед зарубіжних авторів потрібно виділити праці таких учених, як: Kahn Alfred J.,
Esping-Andersen G., Cоleman D. та інші; російських вчених: Ж. В. Чернову, О. В. Кайлову,
В. В. Елізарова, Г. В. Сабітову, С. В. Дармодехіна, О. В. Дорохіну, Т. К. Клімантову, А. І. Пьянова
та інших. На жаль, українські вчені мало уваги приділяють питанням дослідження сімейної
політики, яку ототожнюють із соціальною і розглядають переважно в контексті останньої,
(Я. І. Безгула, Н. Б. Болотіна, Л. В. Забелін, С. Г. Приходько Б. А. Стичинський та інші). Можливо
цим і можна пояснити недослідженість методологічних засад взаємовідносин сім’ї та держави.
Закріплені у офіційних документах мета та принципи державної сімейної політики України
(зокрема, сім’я як об’єкт та суб’єкт державної діяльності, переорієнтація соціальної політики
на сім’ю тощо) не знайшли адекватного відображення на практиці. Віддаючи належне працям
наведених вище дослідників, зауважимо, що вітчизняні вчені у власних працях більше
розглядали окремі аспекти впливу держави на інститут сім’ї, роблячи акцент на
взаємовідносинах держави та індивідууму; державних пільгах, допомогах окремим категоріям
громадян тощо.

Враховуючи наведене вище вважаємо, що є нагальна потреба у розробці адекватного
політичним, соціально-економічним, правовим, культурологічним умовам підходу до
формування системи принципів державної сімейної політики України, що дозволить закласти
теоретико-методологічні засади майбутньої моделі державної сімейної політики України.

Передумовою формування концептуального підходу до розробки системи принципів
державної сімейної політики України є результат взаємодії окремих факторів, зокрема:
політична воля, загальноекономічні та ринкові фактори, демографічна ситуація, екологічне
становище, психологічні аспекти зміни відношення до сім’ї, кримінальний стан, політика
державного регулювання соціально-економічними процесами тощо.

Так, політика державного регулювання соціально-економічними процесами
характеризується недосконалістю законодавчої бази, зниженням впливу інститутів влади,
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послабленням системи державного контролю, низькою правовою, фінансовою дисципліною,
неадекватною судовою системою, масовим ухиленням від сплати податків, приховуванням
доходів тощо. Викликає занепокоєність кримінальний стан (криміналізація економіки, масштаби
корупції та організованої злочинності, проституції). Так, майже 40 підлітків щодня стають
жертвами злочинів, зокрема тяжких і особливо тяжких. Лише минулого року скоєно 66 умисних
вбивств неповнолітніх, 206 зґвалтувань, від грабежів і розбоїв постраждало майже 5,5 тис.
підлітків, встановлено 52 жертви торгівлі людьми*. Досить високою є кількість безпритульних,
безнадзорних дітей та соціальних сиріт. Так, за даними Служби порятунку дітей, їх нараховується
від 140 тис. до 2 млн. На жаль, усі наведені вище негативі прояви мають тенденцію до збільшення.
Психологічні аспекти зміни відношення до сім’ї характеризуються появою альтернативних
моногамії форм сім’ї (фактичні шлюби (офіційно незареєстровані), послідовна полігамія,
сім’ї з нерідними батьками, „Годвін-шлюби” (роздільно-регулярні), біогамні шлюби (чоловіча
та жіноча бігамія) тощо. До того ж збільшується кількість розлучень; сімей, що відмовляються
мати дітей (так званий тип „childfree”); сімей з однією дитиною; збільшується кількість дітей,
позбавлених батьківського піклування (з 97 829 осіб у 2005 р. до 100 787 у 2009 р**. У цілому, в
контексті шлюбної поведінки спостерігається орієнтація до зниження норми шлюбності, тобто
у сімейному способі життя все більше громадян не вбачають виключної цінності.
Демографічна ситуація характеризується низькою народжуваністю, високим рівнем
смертності, зниженням тривалості життя, погіршенням здоров’я населення (збільшується
кількість підлітків, що вживають стимулятори (за останні три роки таких осіб збільшилося з
14 % до 52 %, ВІЛ-інфікованих, хвороб внутрішніх органів, психічних, соматичних захворювань,
інфекційних хвороб тощо). На фоні цього відбувається скорочення оздоровчих установ,
позашкільної інфраструктури тощо. Загальноекономічні та ринкові фактори характеризуються
економічною нестабільністю, інфляцією, зниженням рівня реальних доходів населення;
низькими темпами розвитку науки і техніки, зниженням обсягів виробництва тощо.

Наведені вище фактори підтверджують доцільність розробки моделі державної сімейної
політики України, яка повинна спиратися на відповідні принципи і враховувати не тільки
існуючі реалії сьогодення. Метою такої політики повинно стати забезпечення державою
необхідних умов для реалізації сім’єю її функцій та підвищення якості життя сім’ї.

Зазначимо, що у нашій країні відсутня єдина правова база державної сімейної політики.
Правовий статус сім’ї, який характеризував би її становище стосовно держави, її інститутів не
визначений. Законодавством регулюються в основному сімейні права громадян. Політика
щодо сім’ї, яка застосовується у соціальній практиці, є пасивною, її функції системно не
включені у діяльність органів державної влади, а отже, це дає їм підстави стверджувати, що
проведення соціальної сімейної політики недоцільно, оскільки вся соціальна політика
орієнтована на сім’ю. Сам термін „сімейна політика” в державних документах практично не
використовується. Міністерства та відомства під сімейною політикою, як правило, розуміють
сукупність загальносоціальних заходів, які впливають на життєдіяльність сім’ї, жінок і дітей. У
результаті предмет сімейної політики збільшується настільки, що втрачає власні кордони та
специфіку самостійного напряму діяльності, ототожнюється із предметом соціальної політики.
Сім’я не виступає самостійним об’єктом державної політики і в різних програмах, які
приймаються на різних рівнях влади. Більшість міністерств і відомств не виконують функції

*
 За даними МВС України.

**
 За даними Держкомстату України.
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суб’єктів сімейної політики, не проводять системної роботи в цій галузі, не розробляють
відповідні програми, обмежуючись лише окремими заходами. Не створена єдина система
державної експертизи, яка б забезпечувала корегування соціальної політики та її окремих
напрямів з урахуванням інтересів інституту сім’ї. Сім’я майже не бере участі в розробці та
реалізації державної політики, не є повноправним суб’єктом реформ, які здійснюються у
нашій країні. Це питання не опрацьовано концептуально, не сформовані державні механізми,
які б забезпечували участь сім’ї у суспільно-політичній діяльності, розвиток організацій і
об’єднань, які б захищали її „корпоративні„ інтереси. Наявний потенціал недержавних
організацій до реалізації мети сімейної політики системно не залучається, відсутня концепція
їх взаємовідносин з державними інститутами. Суттєвим недоліком системи управління
державною сімейною політикою є її незавершеність на державному рівні. Так, відсутнє
спеціальне міністерство або відомство. В Адміністрації Президента України доцільно створити
комісію з зазначених питань. Відповідні структури необхідно сформувати і на рівні регіонів.
Доцільно також створити спеціальні підрозділи, що будуть опікуватися питаннями сімейної
політики в міністерствах і відомствах соціальної спрямованості. Без такого організаційного
забезпечення навряд чи вдасться успішно вирішити завдання реформування державної
сімейної політики України і забезпечити її стабільну реалізацію в нових умовах.

Необхідно зазначити, що розвиток державної сімейної політики Україні лімітується
нестачею кваліфікованих кадрів у галузі соціальної роботи із сім’єю, демографії, соціології,
психології, права, педагогіки, економіки, планування сім’ї. Ці кадри необхідні для забезпечення
діяльності всіх структур управління в галузі сімейної політики і розвитку наукових досліджень.

Доцільно вказати і на те, що проблеми сім’ї рідко і неадекватно обговорюються у засобах
масової інформації, науковій та спеціальній літературі. Органи влади і управління, спеціалісти
та населення недостатньо інформовані про сучасні проблеми сім’ї та шляхи їх вирішення.
Суттєвою проблемою інформаційного забезпечення сімейної політики є недостатність
статистичної і соціологічної інформації про стан сімей. Негативно впливає на сучасний стан
державної сімейної політики не передбаченість у бюджеті країни коштів на цілеспрямоване
фінансування державної сімейної політики, фінансуються лише окремі заходи у цій галузі
(соціальний захист, соціальне обслуговування сімей, допомога на дітей тощо). В умовах, коли
більшість сімей перебувають за межею бідності, пріоритетною метою політики став соціальний
захист найбільш вразливих верств населення. Це здебільшого матеріальна підтримка (державні
допомоги) і соціальне обслуговування сімей. Щодо багатьох інших аспектів сімейної політики,
то вони перебувають у зародковому стані. Можна стверджувати, що система державної
сімейної політики в нашій країні тільки формується.

Результати проведеного нами дослідження генезису сімейної політики [4]. показали, що в
Україні фактично домінує просімейна модель невтручання держави у життя сім’ї (хоча аналіз
нормативної бази, у тому числі Конституції України, доводить задекларовану орієнтацію на
пронаталістичний тип сімейної політики), за винятком введеної у 2005 р. одноразової
матеріальної допомоги по народженню дитини [5], яку було введено радше політичною волею,
а не завдяки науково обґрунтованим розрахункам. Здійснене нами дослідження дозволяє
також зробити висновок про доцільність запровадження в Україні протрадиційної моделі
сімейної політики, оскільки вона відповідатиме історичним реаліям і враховуватиме політичні,
економічні, правові та соціокультурні умови і передбачить необхідність державного
регулювання особливо у перехідні (кризові) періоди.
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Підводячи підсумки сучасного стану державної сімейної політики України, необхідно
зазначити про неадекватність концептуальних підходів і політичної практики цієї політики,
недооцінку з боку держави значення державної сімейної політики і сім’ї як основи соціально-
економічних і політичних перетворень, незавершеність законодавчого забезпечення політики,
а також суттєві недоліки інституційних механізмів реалізації цієї політики.

У зв’язку з цим пропонуємо концептуальну схему принципів державної сімейної політики
України, яка заснована на тому, що визначним у формуванні принципів державної сімейної
політики України є стратегія укріплення, розвитку і підтримки сімей в Україні. Особливо
актуальна така політика в умовах сьогодення.

Систематизувати принципи сімейної політики означає розподілити їх по групах у певній
структурі і послідовності відповідно до визначеної класифікаційної ознаки. Такою
класифікаційною ознакою, на нашу думку, є пріоритетність, характерна змісту окремих видів
правовідносин. У результаті групування принципів по визначених критеріях утворюється
певна форма організації принципів державної сімейної політики, тобто чітка структура, що
являє собою єдність закономірно розташованих і взаємопов’язаних між собою керівних
положень, а також його складових.

Система являє собою певний порядок розташування принципів державної сімейної
політики при дотриманні певного зв’язку. Так, виписані у Концепції державної сімейної
політики України [7] принципи розташовані з погляду їх соціально-економічної об’єктивності.
Отже, не політика державної влади, а об’єктивна політична та соціально-економічна дійсність
суспільства об’єднує принципи державної сімейної політики України у систему.
Концептуальну схему системи принципів державної сімейної політики можна представити
так: політичний та соціально-економічний розвиток країни – державна соціальна політика –
державна сімейна політика – принципи державної сімейної політики (ціннісні, пріоритетні,
взаємні) – законодавство України.

Зазначимо, що в системі принципів державної сімейної політики України намітилися дві
тенденції: 1) тенденція, яка свідчить про доцільність розширення переліку принципів;
2) тенденція, що доводить доцільність розчленування деяких принципів, звуження і
конкретизацію їх змісту.

Розробити систему принципів означає закласти теоретико-методологічні засади стратегії
державної сімейної політики України, в основі якої повинні бути верховенство закону,
законність і справедливість, недопущення протиставляння законності і доцільності, визнання
сім’ї, її прав та інтересів пріоритетними.

За ступенем значущості і правового обов’язку усі принципи поділяються на три групи:
1) пріоритетні; 2) взаємні; 3) ціннісні [6, с. 54].

До першої групи належать принципи: укріплення, розвитку і підтримки сім’ї; соціальної
захищеності сім’ї; доступності та розвитку системи соціальних послуг; спирання на власні
сили; диференційованої політики; пріоритету сімейного виховання; профілактики;
забезпечення екологічної безпеки; забезпечення охорони здоров’я; піклування про
благополуччя і розвиток дітей; забезпечення пріоритетності захисту прав та інтересів
неповнолітніх.

До другої групи належать принципи: суверенітету і автономії сім’ї; соціального
партнерства; пріоритету особистості; збільшення свободи вибору.
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До третьої групи належать принципи: пріоритету сімейних цінностей і способу життя;
гендерної рівності; наступності поколінь.

Отже, запропонована нами система принципів державної сімейної політики України має
чітко виражені і своєрідні риси, які повинні бути властиві протрадиційній моделі державної
сімейної політики України. Вони дозволять уникнути декларативності (що має місце у діючій
Концепції державної сімейної політики України [7]) та можуть бути взяті за основу при
подальшій розробці Стратегії державної сімейної політики України.
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Відповідно до ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та їх державами-членами від
16 червня 1994 року [1] (далі – УПС) Україна взяла на себе зобов’язання вживати заходів для
поступового приведення національного законодавства у відповідність із законодавством
Європейського Союзу (далі – ЄС), зокрема, у такій пріоритетній сфері, як охорона здоров’я та
життя людей, тварин, рослин, довкілля.

Оскільки ліс є унікальним природним явищем, що за своїми біологічними ознаками являє
собою сукупність дерев, чагарників, іншої лісової рослинності (трави, мохів, лишайників
тощо), ґрунтового покриву, що взаємопов’язані і впливають одне на одного та на навколишнє
природне середовище, лісове законодавство є однією з тих складових, за якими повинні
визначатися пріоритети адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Водночас сучасні експертні дослідження свідчать, що українське лісове законодавство
найближчим часом не зможе достатньо наблизитися до лісового acquis ЄС [2], а наукові
дослідження у сфері права підтверджують, що цій проблемі науковцями приділяється
недостатньо уваги.

Метою даної статті є визначення стану і перспектив (з урахуванням проблемних питань)
адаптації лісового законодавства України до лісового законодавства ЄС.

Правову основу лісогосподарювання в Україні становить на сьогодні Лісовий кодекс
України, нова редакція якого затверджена 8 лютого 2006 року (набула чинності 29 березня
2006 року). Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2009 року
№ 977 затверджено Державну цільову програму „Ліси України” на 2010–2015 роки.

Щодо розвитку сучасної вітчизняної правової думки у галузі лісів і лісового господарства,
то питання трансформації лісового права в умовах перехідного суспільства вивчали
В. В. Костицький та М. В. Краснова, з позицій природноресурсового підходу висвітлювала
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питання використання лісових ресурсів О. В. Глотова. Тематика охорони, використання та
відтворення лісів досліджувалась і у контексті державно-правового регулювання цієї сфери та
розбудови управлінської сфери у цілому у роботах дослідників-адміністративістів
(І. С. Грищенко, Н. С. Панова, К. А. Рябець).

Водночас проблематика використання лісових ресурсів з урахуванням міжнародно-
правових нормативів, що впливають на стан лісів і лісове господарство, досліджувалася лише
окремими науковцями, зокрема Н. Р. Малишевою.

Зважаючи на те що у ЄС поняття сталого лісового менеджменту нормативно було закладено
ще у 1993 році Міністерською конференцією з питань захисту лісів в Європі (м. Гельсінкі), у
1998 році було ухвалено Лісову стратегію ЄС, а у 2006 році затверджено Лісовий план дій.
Проте здійснені Україною на цей час кроки у сфері адаптації відповідного законодавства є
недостатніми.

Згідно з нормативними документами ЄС, сталим лісовим менеджментом визнається
використання і догляд за лісами за допомогою таких методів і прийомів, які підтримують його
біорізноманіття, продуктивність, здатність до відновлення, життєздатність, а також потенціал
наведених вище факторів у виконанні на даному етапі та у майбутньому необхідних
екологічних, економічних і соціальних функцій на місцевому, національному і глобальному
рівнях.

Рамки законодавчої діяльності ЄС для розробки Лісової стратегії ЄС базувалися на двох
пропозиціях Європейської Комісії: Пропозиціях щодо регулювання на підтримку розвитку
сільських територій та Пропозиціях щодо регулювання на підтримку довступних дій з сільського
господарства та розвитку сільських територій в країнах-аплікантах Центральної та Східної
Європи.

Як зазначає В. Ф. Сторожук, з часу прийняття Лісової стратегії ЄС умови її реалізації
суттєво змінилися через прийняті на загальнополітичному рівні ЄС рішення, що безпосередньо
впливають на лісовий сектор ЄС [2].

Так, на зустрічі глав держав у Йоханнесбурзі 2002 року було визнано зв’язок лісів зі сталим
розвитком. Це зумовило ухвалення Шостої програми дій Співтовариства у галузі довкілля у
2002 році та реформи Спільної аграрної політики у 2003 році. У Віденській декларації та рішенні
четвертої конференції міністрів по захисту лісів у Європі (Відень, 2003) було сформульовано
спільну концепцію та ряд заходів по захисту та забезпеченню сталого економічного
використання лісів. Водночас політика розвитку сільських територій, визначена як друга опора
спільної аграрної політики, залишається головним інструментом впровадження Лісової
стратегії на території ЄС.

Необхідно наголосити, що Лісова стратегія ЄС донині вважається основною політичною
хартією, що регулює участь країн-членів ЄС у вирішенні лісових питань. Про важливість її
реалізації свідчить також і те, що у 2005 році Європейська Комісія надала Європейській Раді та
Європейському парламенту проект з впровадження Лісової стратегії ЄС разом з детально
виписаним робочим документом для усіх держав-членів.

У названих вище документах ЄС підкреслюється мультифункціональна роль лісу та
стабільність управління ним, які грунтуються на соціальній, економічній, екологічній та
культурній функціях лісу, а також на функції охорони довкілля у розвитку суспільства.

Основні елементи стратегії розвитку лісового господарства ЄС є такими [3]:
– стабільний (сталий) розвиток лісу;
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– принцип субсидіарності та концепції розподілу відповідальності;
– необхідність імплементації Лісової стратегії для підтримки у державах-членах стабільного

розвитку лісів та їх мультифункціональної ролі, розвиток та підтримка сільськогосподарського
сектора, цінність лісів, біологічне різноманіття, зміна клімату, використання лісів як
відновлювального джерела енергії тощо;

– імплементація міжнародних принципів, стандартів і рекомендацій за допомогою
національних і міжнародних лісових програм;

– активна участь у міжнародних процесах у сфері лісового сектора;
– необхідність підвищення координації, комунікації та кооперації у всіх сферах з урахуванням

важливості лісової сфери;
– важливість стабільного розвитку лісового управління для збереження та розвитку

біологічного різноманіття, умов життя для рослин і тварин з урахуванням того, що стабільність
лісового управління є основним фактором протидії зміні клімату;

– сприяння у використанні деревинних і недеревинних продуктів лісу як екологічно чистих
продуктів;

– тісний взаємозв’язок між лісовою промисловістю та якістю життя, а також їх вплив на
конкуренцію та економічне багатоманіття.

Як бачимо, основні акценти у лісових питаннях у країнах ЄС розставлені так, щоб
підтримувати сталий розвиток лісу, залучати сільськогосподарський сектор зі збереженням
біологічного різноманіття та стану довкілля на територіях, покритих лісом, а також сприяти
конкурентоспроможності лісового господарства.

Нині політика розвитку сільських території ЄС передбачає розвиток сільських регіонів на
основі принципів багатофункціональності сільського та лісового господарства та підтримки
послуг, що ними надаються. Лісові аспекти розвитку сільських територій ЄС спрямовуються
за трьома напрямами, зокрема для приватних та муніципальних лісів: 1) надання інвестицій
для покращання багатофункціональної ролі лісів; 2) проведення заліснення
сільськогосподарських земель; 3) покращання захисних властивостей лісів.

У розвитку лісового господарства ЄС важливу роль відіграють й інші міжнародні
документи. Так, роль лісів усе більше враховується у світовій економічній, соціальній політиці
та політиці з охорони довкілля. У 2002 році в рамках Конвенції ООН про біологічне різноманіття
1992 року була ухвалена розширена програма з біологічного різноманіття лісів. У рамках
Конвенції ООН зі зміни клімату 1992 року існує погодження щодо ролі лісів як фактора, що
впливає на зменшення кількості викидів вуглецю для попередження зміни клімату. Доданий
до цієї Конвенції у 1997 році Кіотський протокол висунув перед лісовим господарством нові
вимоги, оскільки стабільна лісова політика полегшує виконання зобов’язань у рамках світових
угод з охорони довкілля. Цей факт обгрунтовує скоординовану та послідовну політику ЄС у
сферах економіки, охорони навколишнього середовища та у соціальній сфері з урахуванням
різноманітних форм забезпечення стабільного розвитку лісової сфери та багатоманіття форм
використання лісів.

Необхідно наголосити, що за даними Комісії з питань економіки та соціального розвитку
ЄС від 26 жовтня 2005 року щодо стану реалізації Лісової стратегії ЄС 1998 року, розширення
ЄС збільшило територію, покриту лісами, на 20 %, а ресурсів деревини – на 30 %. Водночас
збільшилося число користувачів лісами з 12 до 16 мільйонів. Проблема нових країн-членів ЄС
полягає у розбудові інститутів з розвитку стабільної та довгострокової лісової промисловості;
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особливі вимоги висуваються у сфері визначення структурних та інституційних рамок для
приватного володіння лісами.

У ЄС на заходи політики розвитку природного середовища окремих країн у 2000–2006 рр.
було виділено 4,8 млрд євро (це майже 10 % усіх коштів, що виділяються на розвиток країн).
Європейська політика розвитку країн полягає в інтегрованому підході з урахуванням
взаємозв’язку секторальної та горизонтальної політики, а також регіональних і локальних
особливостей та пріоритетів за умови активної участі та дій локальних утворень.

За пропозицією Європейської Комісії, у 2007–2013 рр. посилення розвитку окремих країн
є передумовою для тісного залучення лісового господарства у розвиток країн. Досягнення
найбільшого ефекту відбуватиметься за умови обміну інформацією та дотримання процедур
стосовно лісогосподарських заходів, а також супровід та оцінка таких заходів з урахування
поставленої мети політики розвитку регіону.

У ЄС визнається, що з метою подальшого дотримання цих принципів у контексті нових
політичних умов необхідно:

1. Урахувати інтереси дрібних лісогосподарників в умовах нових викликів глобалізації ринку.
2. Передбачити субсидіарність та спільну відповідальність, а також тісну співпрацю між

різними політичними сферами, а також між органами ЄС та країн-членів, оскільки це
сприятиме врахуванню усіх функціональних властивостей лісів при розробці політичних
програм.

3. Наголосити на тому, що управлінська структура у сфері лісового господарства повинна
спиратися як на європейські, так і на національні інститути для забезпечення транспарентності
та структурного діалогу.

План дій ЄС щодо сталого лісового господарства було ухвалено після перевірки
впровадження Лісової стратегії ЄС Європейською Комісією, яка запропонувала Європейській
Раді:

1. Розробити такий план щодо сталого лісового господарства, який повинний стати
інструментом координації дій між країнами-учасниками у сфері лісового господарства.
Відповідні заходи повинні охоплювати соціоекономічні теми (конкурентоспроможність
лісового господарства, оцінку соціальних та економічних продуктів і послуг); теми охорони
навколишнього природного середовища (зміна клімату, лісові пожежі, вода, досягнення
біорізноманіття); використання деревини як джерела енергії; інформацію про деревину як
відновлювальне джерело енергії; питання управління лісовим господарством; горизонтальну
діяльність (дослідження, освіта та підвищення кваліфікації, статистика та моніторинг);
координацію, комунікацію та кооперацію.

2. Перевірити існуючі методи та процедури з метою удосконалення і посилення кооперації,
координації та співпраці між країнами-членами з метою спрощення політики та прийняття
рішень для поєдання політичних заходів у різних сферах. Пропонується взяти до уваги рішення
Ради 89/367/ЄЕС для створення постійної лісової комісії [4].

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС, також і у сфері лісогосподарювання,
здійснюється на підставі Закону України „Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18 березня 2004 року [5].
Згідно з розділом V зазначеної Програми сфери охорони здоров’я та життя людей, тварин і
рослин та довкілля визначені пріоритетними, а адаптація у них здійснюється на першому
етапі виконання Програми (тобто на період до завершення дії УПС). Проте, якщо в Лісовому
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плані дій ЄС на першому місці стоїть дослідження конкурентоспроможності лісового сектору
ЄС, в Україні питання проведення центральним органом виконавчої влади з питань лісового
господарства спільно з центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики
дослідження стану та перспектив економічного розвитку лісового сектору до цього часу не
ставилося.

Крім того, аналіз Державної цільової програми „Ліси України” на 2010–2015 роки свідчить,
що основні напрями збалансованого розвитку лісового господарства зосереджені у сферах
лісовпорядкування з використанням геоінформаційних технологій, збереженні лісів переважно
у державній власності, розвитку лісової інфраструктури, участі у роботі міжнародних
лісівничих організацій, розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури тощо на
принципах сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування,
зменшення обсягу соціальних рубок, збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з
лісорозведення. При цьому основними завданнями визнаються підвищення рівня лісистості,
нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового
господарства на засадах сталого розвитку, підвищення стійкості лісових екосистем,
забезпечення охорони і захисту лісів тощо.

Як видно зі змісту цього документа, його цілі та зміст не збігаються із принципами,
закладеними у нормативних актах ЄС. Якщо у ЄС у контексті здійснення управління лісовим
господарством йдеться про удосконалення конкурентоспроможності та приватно-правових
механізмів управління, то вітчизняні органи влади роблять ставку на державне управління
лісовим господарством зі збереженням державної власності на ліси.

Крім того, необхідно зазначити й про те, що у ЄС до обговорення проблем лісового
господарства активно залучаються громадяни. Так, влітку 2010 року були опубліковані
результати дослідження громадської думки „Формування інформування громадськості
Європейського Союзу про ліси: думка громадськості про ліси та лісове господарство”, яке
було проведено на замовлення Європейської Комісії і під час якого було опитано 11 тисяч
респондентів. За результатами цього дослідження, громадськість фокусується переважно на
збереженні лісів (44 % респондентів), виконанні лісами захисних функцій (41 %), водночас не
підтримуючи господарське використання лісів (8 %). Найбільш важливою функцією лісів
громадськість вважає збереження біологічного різноманіття (87 %). На основі результатів
опитування інституційним структурам ЄС, великим компаніям приватного сектору, освітнім
установам запропоновані рекомендації щодо удосконалення стратегій інформування
населення про ліси, які будуть враховані у роботі із залучення громадськості Європи в
управління лісами.

Незважаючи на те що інформування громадськості як завдання закладено й у вітчизняній
Державній цільовій програмі „Ліси України”, до цього часу відповідних заходів урядом України
не вжито.

На основі викладеного можна зробити висновок, що політика і законодавство ЄС у сфері
лісових відносин розвиваються поступово, шляхом довготривалих переговорних процесів
між окремими країнами та структурами ЄС з обов’язковим залученням громадськості. Таким
чином, Україна зобов’язана в межах адаптації вітчизняного законодавства до законодавства
ЄС вживати відповідних адекватних заходів у сфері лісового господарства.
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РОЗМЕЖУВАННЯ ЗАКОННИХ І
НЕЗАКОННИХ ДІЯНЬ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ:

ДОСВІД ІТАЛІЇ
Дану статтю присвячено розмежуванню законних і незаконних діянь у податковій сфері.

Автор стверджує, що податкове право Італії викликає певну зацікавленість, оскільки у
ньому існує норма-принцип, що встановлює межі податкової оптимізації.

The given article dwells on demarcation of lawful and wrongful acts in tax sphere. As the
author claims, Tax Law of Italy is of certain interest, since it has a norm-principle, which sets tax
sheltering limits.

Ключові слова: податки, законні діяння, незаконні діяння.

Податки і держава – явища взаємопов’язані: держава не може існувати без системи
оподаткування, водночас існувати податки без держави також не можуть. Фіскальна сутність
податків, тяжкість податкового тягаря, різноманітність форм і методів податкового контролю
з боку держави в особі уповноважених органів, посилення податкового тиску є тими
чинниками, в результаті яких платник податків за допомогою різних способів (законних і
незаконних) намагається максимально зменшити розмір сум податків або взагалі уникнути
сплати податків до бюджетів. Платники податків у своїй господарській діяльності особливу
увагу приділяють раціональній податковій політиці шляхом ефективного використання
податкових інструментів у межах чинного законодавства з метою отримання максимального
розміру прибутку. На практиці зазначене розуміється як податкове планування.

Податкове законодавство України у період становлення нових економічних відносин дуже
швидко стало відставати від вимог практики. Нормативно-правові акти не містять норм, які
дозволяють адекватно реагувати на випадки заниження сум податків через наявність окремих
неправомірних дій. А правомірне податкове планування найчастіше стає караним. Основним
критерієм розмежування податкового планування і ухилення від сплати податків повинна
бути законність (незаконність) дій платників податків. Однак в Україні відповідного
законодавчого регулювання немає. Розмежування законних і незаконних діянь у податковій
сфері – актуальна проблема податкового права. Вивченню цього питання особливу увагу
приділяли такі вчені, як А. В. Бризгалін, В. В. Бризгалін, В. Р. Бернік, О. М. Головкін, Т. О. Гусева,
С. В. Жестков, В. М. Заріпов, Б. В. Мишкін, С. Г. Пепеляєв, Д. М. Щокін та ряд інших.

Метою цієї статті є дослідження та вивчення італійського досвіду розмежування законних
і незаконних діянь у податковій сфері, а також визначення можливості його запозичення.
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У правозастосовній практиці більшості держав сформувалися спеціальні методи, що
дозволяють запобігти ухиленню від сплати податків. Як правило, ці методи можна
класифікувати на законодавчі обмеження, заходи адміністративного впливу, що
застосовуються при порушенні платником податкового законодавства, а також на спеціальні
судові доктрини (концепції).

Судові доктрини (концепції) – це типові підходи і методи вирішення певних (типових)
судових спорів, які сформувалися у процесі накопичення і подальшого узагальнення судової
практики. Саме вони становлять найбільший інтерес,виступаючи критеріями визначення меж
податкової оптимізації. Спеціальні судові доктрини відносяться до методів, які дозволяють
запобігати ухиленню від сплати податків за допомогою використання різних несумлінних
схем і методик. Це досить дієва зброя в умовах, коли немає законодавчих перешкод на шляху
платників податків, які зловживають своїми правами і прагнуть збагатитися за рахунок бюджету.

Аналіз сучасної літератури з податкового права дозволяє виділити до 10 таких судових
доктрин („ділова мета”, „належна обачність”, „сутність над формою”, „економічна доцільність”,
„витягнута рука”, „одна рука”, „фактичне місце діяльності”, „угода по крокам”, „несумлінність
платника податку” і „необґрунтована податкова вигода”), хоча арсенал засобів податкових і
судових органів ними не вичерпується. Правозастосовна практика постійно удосконалюється
і саме вона в кінцевому підсумку формує і модернізує методи, які дозволяють усувати
прогалини та суперечності податкового законодавства.

Проблема ухилення від сплати податків в Італії стоїть набагато гостріше, ніж у багатьох
інших провідних промислово розвинених країнах. Згідно з даними Міжнародного валютного
фонду, сума, яку італійці щорічно „забувають” внести до державної скарбниці, оцінюється
приблизно у 15 % від обсягу валового національного продукту, тоді як у більшості інших
індустріальних країн цей показник не перевищує 2–3 % [1].

Адвокат компанії „Студіо Укмар” Паоло де Капітані ді Вірмейкет, аналізуючи проблеми
обходу податкових норм, виділяє в Італії наступні етапи [2, с. 23].

1. У ХIХ ст. вважалося, що стягування податків є законним тільки в тих випадках, коли воно
явно і формально передбачено законом. Тому особа, що уклала угоду, за формою, яка
відрізнялася від операцій, зазначених у законі, які підпадають під оподаткування, звільнялася
від сплати податків. Тим самим форма угод слугувала платникам податків захистом від
незаконного стягнення податків. Таким чином, у той період пріоритет віддавався формі, а не
сутності, оскільки платники податків мали право самостійно вибирати форму проведення
операцій, найбільш вигідну з податкового погляду, хоча за своєю економічною сутністю
операція повністю співпадала з угодами, які є об’єктами оподаткування. Незважаючи на
деякі зміни в аргументації, що захищає принцип переважання юридичної форми угод над їх
економічною сутністю, він використовувався довгий час як у теорії права, так і у судовій
практиці. Його прихильники зазначали, зокрема, на необхідності гарантувати визначеність
правових норм, що могло бути досягнуто тільки при обліку фінансовими органами форми
здійснюваних угод.

2. В Італії принцип переважання форми над сутністю вперше був підданий під сумнів на
початку минулого століття завдяки вченим м. Павія, які уважно вивчали зміни у правовій
доктрині і у законодавстві, в тому числі і в інших країнах. Саме в той період у деяких країнах
з’являється пропозиція запозичити з німецького закону про порядок стягування податків
(Reichsabgabenordnund) 1919 року загальне положення про боротьбу з формально легальними
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способами мінімізації оподаткування, а Верховний суд США виносить рішення у справі
„Грегорі проти Хелверінга, керівника Служби внутрішніх доходів” та у справі „Дженерал
Утілітіс проти Хелверінга” (1935 р.).

У цей час починає кардинально змінюватися підхід до визначення правомірних і
протиправних дій платників податків. Нині більш поширеною є думка, що при оподаткуванні
операцій потрібно віддавати перевагу їх сутності, а не формі. Податок повинний
застосовуватися залежно від конкретних результатів угод; формальні елементи окремих
операцій не потрібно брати до уваги [3, с. 131].

Наслідком цього стало те, що у багатьох країнах почала використовуватися доктрина
„сутність над формою” (доктрина пріоритету змісту перед формою) як метод боротьби з
недобросовісними платниками податків. Концепція, що лежить в основі цієї доктрини, полягає
в тому, що юридичні наслідки, що випливають з угоди, визначаються більшою мірою її
сутністю, ніж формою. Іншими словами, якщо форма угоди не відповідає відносинам, які
фактично реалізуються між сторонами в угоді, то податкові наслідки визначаються відповідно
до відносин, які реально виникли між сторонами (сутність угоди).

Італія вирішила закріпити доктрину „сутність над формою” в законах. Ця концепція
підтверджується ст. 8 закону про реєстрацію (введений у дію королівським указом від 30 грудня
1923 року № 669) і ст. 19 Декрету Президента Італії від 29 жовтня 1972 року № 634. Згідно зі ст. 8
закону про реєстрацію податки застосовуються відповідно до глибинної сутності і наслідків
актів чи угод, навіть якщо зовнішнє визначення або форма їх прояву їм не відповідають [3, с.
131]. Статтею 19 Декрету Президента Італії від 29 жовтня 1972 року № 634 передбачено, що
податки потрібно застосовувати, враховуючи внутрішню природу і юридичні наслідки актів,
що подаються до реєстрації, навіть якщо вони не співпадають із зовнішньою стороною їх
оформлення [4]. На нашу думку,  більш доцільно було б зазначити у ст. 19 декрету Президента
Італії від 29 жовтня 1972 року № 634 також про економічну сутність операцій, що проводяться.

Механізмом реалізації доктрини „сутність над формою” є норми Цивільного кодексу Італії
(ст. 1418–1424), що передбачають нікчемність уявних і удаваних угод [5]. Необхідно зазначити,
що італійські законодавці так і не наважилися на введення загального положення, що протидіє
ухиленню від оподаткування, і яке б дозволило фінансовим органам перекваліфікувати
договори та інші документи, складені з метою ввести державу в оману і уникнути сплати
податків. Вважаємо, що запровадження норми, яка дозволяла б фінансовим органам
перекваліфікувати угоду платника податків, якщо її зміст, цілі та динаміка виконання виходять
за межі її правової форми – дієвий метод боротьби з недобросовісними платниками податків.

Основне положення податкового законодавства Італії, на підставі якого здійснюється
виявлення випадків протизаконних способів зниження податкових платежів, містить ст. 37-2
Декрету Президента від 29 вересня 1973 року № 600 „Про утримання прибуткового податку”
(далі – Декрет Президента від 29 вересня 1973 року № 600). Згідно з п. 1 ст. 37-2 цього Декрету,
угоди, а також дії та факти, пов’язані з ними, позбавлені законних економічних підстав, які
дозволили обійти зобов’язання і заборони, передбачені порядком оподаткування, і отримали
зменшення або відшкодування податків, визнаються фінансовим органом незаконними [6].

Іншими словами, зниження податкового тягаря не повинно бути єдиним критерієм при
виборі форми угоди. Зменшення суми податків, що підлягають сплаті, навпаки, повинно
бути наслідком застосування форми, яка відповідає насамперед підприємницьким інтересам,
а не меті економії податків. Перед тим як визначити, чи конкретна операція має серйозне
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економічне обґрунтування, необхідно перевірити, чи дотримуються інші умови, виконання
яких необхідне для застосування положення про протидію податковому порушенню,
вчиненому через обхід закону, тобто чи дійсно йдеться про неправомірне збереження
податкових сум і проведення „сумнівної” операції. За відсутності хоча б однієї із зазначених
умов ст. 37-2 Декрету Президента від 29 вересня 1973 року № 600 не може бути застосована,
як, наприклад, у випадку, коли в результаті укладення певної угоди платник податків не отримує
ніякої неправомірної податкової переваги [7, с. 430].

Паоло де Капітані ді Вімеркейт наводить наступний приклад [2, с. 24]. Уявімо собі платника
податків, який створює свою фірму, щоб отримати право на податкові пільги як інвестор, що
вкладає кошти в розвиток певних територій (таке податкове стимулювання може бути
передбачено для капіталовкладень і економічно може бути передбачено для капіталовкладень
в економічно відсталі зони). Навряд чи хто-небудь сумнівається, що дана дія має на меті лише
зменшення податкового тягаря, гарантоване заходами податкового стимулювання.
Незважаючи на це, елемент неправомірного відшкодування виплат, передбачений ст. 37-2
Декрету Президента від 29 вересня 1973 року № 600, тут відсутній, оскільки сам законодавець
вирішив заохотити проведення подібних операцій. Також малоймовірна можливість змусити
платника податків вибрати варіант угоди, найменш вигідної для нього з податкового погляду,
якщо він може звернутися до інших інструментів, передбачених Цивільним кодексом, який
веде до досягнення тих само результатів. Це підтверджується позицією, викладеною у
супровідному листі до ст. 37-2 Декрету Президента від 29 вересня 1973 року № 600, схваленому
урядом, де йдеться про те, що платник податків має право вибрати з двох альтернатив більш
вигідну з позицій оподаткування, якщо обидві вони однаковою мірою правомірні.

Таким чином, на відміну від формально легальних, але, по суті, неправомірних способів
обходу закону, спрямованих на ухилення від сплати податків, в Італії визнається легальність
оптимізації оподаткування, що полягає саме в пошуках платником податку найменш
витратного шляху з безлічі законних варіантів, запропонованих нормами права. Про це йдеться,
наприклад, коли власник товариства хоче продати одне з підприємств. У нього є можливість
вибрати: продати або саме підприємство або акції товариства, враховуючи різницю в
оподаткуванні цих двох видів угод. У супровідному листі до ст. 37-2 Декрету Президента від
29 вересня 1973 року № 600 зазначається, що норма, спрямована на боротьбу з обходом
податкових положень, не може заборонити свободу вибору з наданих податковою системою
однаково правомірних альтернатив тієї, яка найбільш вигідна з податкового погляду [2, с. 24].

Крім виявлення наявності серйозного економічного обґрунтування угоди, дуже важливо
також встановити, чи є неправильне обчислення податку результатом неправомірних дій
платника податків, спрямованих на обхід імперативних норм.

У таких випадках остаточне слово залишається за судом, і застосування подібних
„еластичних” норм, які не можуть бути такими, залишається також на розсуд суддів.

На практиці „незвичайність” угоди зводиться до використання стандартних типів договорів
для оформлення дій, які не властиві даній договірній схемі і метою яких є здебільшого зниження
податкових платежів. Такі дії можуть бути вчинені за допомогою укладання цілого ряду
пов’язаних між собою договорів, кожний з яких, взятий окремо, є типовим і законним, але в
сукупності вони представляють собою дії, спрямовані на обхід податкових законів. Той само
результат міг би бути досягнутий з використанням лише одного виду договору, що підпадає,



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(53) 2011 159

однак, під більш високе оподаткування. Для висновку про „незвичність” угоди фактор
тривалості дії договору також може бути визначальним.

Як приклад, можна навести бартерну угоду, замасковану двома договорами купівлі-
продажу товару однієї і тієї само вартості, або продаж контрольного пакета акцій шляхом
збільшення статутного капіталу та продажу третій особі переважних прав на підписку на нові
акції. Інші приклади: злиття фірми, що отримує великі доходи, з іншою фірмою, у якої, навпаки,
багато збитків (так звана податкова труна), з метою уникнення оподаткування прибутків першої
фірми, або „прання дивідендів”, схема, яка, незважаючи на свою сумнівність, поки що вистояла
перед атаками фінансових органів завдяки рішенням касаційного суду та інших інстанцій.
Цікавою є аргументація, за допомогою якої касаційний суд „врятував” цей тип угоди. На
думку суддів, дана схема дійсно дозволяє заробити на тому, що стосовно дивідендів і доходів
з капіталу застосовується різний податковий режим. Однак вчинений у межах даної схеми
продаж і вторинна купівля акцій двома різними фірмами веде до отримання бажаних
сторонами результатів, юридично дійсних, і не має ніякого значення той факт, що їхні дії
переслідують виключно економію на податкових платежах [7, с. 431–432].

Таким чином, хоча проблема мінімізації оподаткування ніколи не зникне, Італія в цілому
визначила підходи, що допускають розумний компроміс між наданням податковим органам
необхідної гнучкості у боротьбі з порушеннями і забезпеченням гарантій для сумлінного
платника податків, який прагне лише заощадити кошти там, де це допустимо з погляду закону.
Вважаємо цілком обґрунтованим використання в українській практиці основних ідей і
принципів італійського податкового права.
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ФІСКАЛЬНЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ
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Дану статтю присвячено теоретичним аспектам права загалом та аналізу фіскального
права зокрема, його місцю та взаємозв’язку із галузями та підгалузями права.

The article is dedicated to the theoretical aspects of law and investigation of fiscal law in
particular, its place and correlation with other law fields and subfields.
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Будь-яка галузь права – це замкнута частина системи права, що включає сукупність норм,
які регулюють суспільні відносини у визначеній сфері діяльності осіб і відрізняється наявністю
спеціальних інститутів й принциповою своєрідністю.

Загальновизнаними є чотири основні галузі права: кримінальне, цивільне, господарське
та адміністративне. Більшість вітчизняних науковців (Л. Воронова, М. Кучерявенко, О. Дмитрик
тощо) схиляється до думки, що існує також п’ята незалежна самостійна галузь права –
фінансове право, що являє собою сукупність суспільних правовідносин, які виникають у
процесі формування, розподілу та перерозподілу національного доходу з метою виконання
державою взятих на себе функцій, а його підгалузями є: 1) бюджетне право; 2) податкове
право; 3) банківське право; 4) валютне право; 5) правове регулювання ринку цінних паперів;
6) правове регулювання ринку фінансових послуг, оскільки вони засновані на предметі й
методі фінансового права, хоча й вирізняються певною специфікою.

За словами М. Кучерявенка, фінансове право охоплює відносини, пов’язані з рухом
державних грошових засобів, а податкове право виокремлює відносини з односпрямованого
руху грошових коштів у вигляді податків й зборів тільки від платників до бюджету. На думку
К. Бельського, норми податкового права визначають поведінку суб’єктів правовідносин у
сфері управління державними фінансами [1, с. 125]. Л. Воронова та Н. Хімічова включають
податкове право у розділ фінансового права, присвячений регулюванню державних доходів.

Коли ж ми говоримо про „бюджетне право”, то маємо на увазі „сукупність фінансово-
правових норм, що регулюють внутрішньодержавні відносини, які виникають у зв’язку із
утворенням, розподілом і використанням” бюджетів усіх рівнів (С. Кадькаленко) [2, с. 21]. Наші
російські колеги (Г. Петрова, А. Грязнова, С. Шохін) розуміють бюджетне право як сукупність
фінансово-правових норм, які визначають структуру бюджетної системи, перелік бюджетних
доходів і витрат, порядок їх розподілу між бюджетами різних рівнів, регламентують бюджетний
процес і регулюють формування й використання державних позабюджетних фондів з метою
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фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку країни та інших потреб
суспільства [3, с. 33].

Можна погодитися з тим, що податкове й бюджетне право є підгалузями права, тому що
зазначені інститути характеризуються сукупністю односпрямованих суспільних відносин:
„знизу до гори”   від платників обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів, та „з гори до
низу”   від казни до набувачів перерозподіленого доходу відповідно. Проте постає питання, чи
є ці інститути підгалузями саме фінансового права?!

Адже існує, наприклад, ряд взаємовідносин, які не регулюються ні податковим, ні
бюджетним правом, наприклад, формування, розподіл і перерозподіл внесків до соціальних
фондів або справляння мита, і ми не маємо підстав віднести їх до фінансового права чи до
будь-якої іншої галузі права.

На нашу думку, саме ці взаємовідносини і створюють окрему галузь права – фіскальне
право. Навіть у „Плані дій Україна – ЄС на 2005–2007 роки. Європейська політика сусідства”
використовується поняття „фіскальна система”. Так, у п. 2.2 „Економічні та соціальні реформи
і розвиток. Функціонуюча ринкова економіка” Україні рекомендується „змінити стабільність
фіскальної системи, у тому числі шляхом проведення податкової реформи та реалізації заходів
середньострокового характеру в пенсійній системі”, тобто передбачена зміна сукупності
елементів, а не виключно реформування податкової системи.

Фінансове ж право обмежується монетарним (банківське, валютне, кредитне тощо)
правом, правом фінансових послуг і правом ринку цінних паперів.

Таким чином, фіскальне, як і фінансове право, є самостійною, але похідною галуззю
права.

Треба зазначити, що таке тлумачення фіскального права не було достатньо повно
досліджено ні вітчизняними, ні зарубіжними вченими, що є загальносвітовим упущенням
наукової думки.

З одного боку, більшість учених ототожнюють поняття фіскальне та податкове право, що
пов’язано із етимологічним базисом латинського слова „fiscus” – „скарбниця”. Звідси
походить і назва основної функції податків – фіскальної – наповнення державної скарбниці.

З іншого – існує не пов’язане із фінансовим правом поняття „фіскальна політика”, під
якою розуміється взаємодія державних органів з усіма іншими суб’єктами господарської
діяльності, яка досягається через систему державних закупівель, оподаткування та
трансфертних платежів. Уперше таке визначення було запроваджено в економічну
термінологію Дж. М. Кейнсом у його праці „Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей”,
який наполягав на тому, що в реальному секторі економіки уряд може стимулювати сукупний
попит, знижуючи рівень оподаткування або збільшуючи обсяги державних видатків чи,
навпаки, стримувати його через підвищення ставок обов’язкових платежів або зменшення
обсягів державних закупівель.

У сучасному розумінні фіскальна політика полягає у використанні податків і державних
видатків для стабілізації економіки або досягнення інших економічних і суспільних цілей [4],
регулювання економіки [5, с. 87], безпосередньо стосуючись сукупності фінансових ресурсів
держави, що зосереджені у державному бюджеті та позабюджетних фондах [6].

Однак треба зауважити, що провідні зарубіжні економісти чітко не визначають, що є
фінансовою політикою. Наприклад, Стенлі Фішер, Рудигер Дорнбуш й Ричард Шмалензі взагалі
не виділяють фінансову політику як самостійне поняття. Натомість вони широко
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використовують поняття „фіскальна політика”, яка, на їх думку, являє собою рішення, що
приймаються державою відносно доходів і видатків [7]. Аналогічно розглядають дане питання
й деякі інші представники зарубіжних економічних шкіл. Зокрема, Кемпбел Р. Макконнел та
Стенлі Л. Брю суміщають поняття фінансово-бюджетної та фіскальної політики, визначаючи
їх як зміни, що вносяться урядом у порядок державних видатків та оподаткування, спрямовані
на забезпечення повної зайнятості й створення реального національного продукту [8].

Марксисти вбачають під фінансовою політикою сукупність державних заходів зі стабілізації
фінансових ресурсів, їх розподілу й використанню для здійснення державою його функцій,
зазначаючи, що соціальна спрямованість й ефективність впливу державної політики на розвиток
виробничих сил і відносин визначаються об’єктивними закономірностями економічного
розвитку, громадсько-політичним ладом країни [9, с. 17]. Проте при такому формулюванні не
визначається відмінності між сферами застосування фіскальної та фінансової політик.

Виходячи з наявних суперечностей, на нашу думку, не можна погоджуватися із такими
твердженнями, оскільки предмет галузей (підгалузей) права (див. табл. 1) є зовсім різним.

Поняття „фіскальне право” охоплює три пов’язані між собою, але різні за змістом складові.
По-перше, фіскальне право являє собою сукупність правових норм, які регулюють якісно

однорідні суспільні взаємовідносини, пов’язані із формуванням доходів і видатків бюджету
держави у цілому, корпорацій й домогосподарств як його окремих елементів.

Таблиця 1
Відмінність предмета галузей та підгалузей права

По-друге, фіскальне право – це система нормативних актів, розташованих залежно від їх
юридичної сили в певному порядку: Конституція, кодекси, закони, укази, декрети, інструкції,
договори й контракти, розраховані на регулювання, адміністрування й контроль за доходами
й видатками суб’єктів господарювання.

По-третє, фіскальне право, як правова наука, вивчає закономірності регулювання певних
суспільних відносин і складається з системи взаємопов’язаних і узгоджених понять, суджень,
висновків, поглядів, концепцій та теорій.

Галузі та
підгалузі права Предмет

Фінансове право

суспільні правовідносини, що виникають між державою,
фізичними та юридичними особами у процесі формування,
розподілу та використання централізованих і
децентралізованих фондів фінансових ресурсів

Фіскальне право

багатоаспектні суспільні відносини, що регулюють процеси
вилучення, розподілу й перерозподілу частини валового
продукту з метою формування публічних фінансів для
виконання державою своїх функцій

Податкове право
група однорідних суспільних відносин, що визначають
процес наповнення державних бюджетів через надходження
коштів у формі податків й зборів

Бюджетне право

група однорідних правовідносин, що визначають
формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами
влади протягом бюджетного періоду
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Одна з перших згадок про фіскальне право мітиться в Китайському зведенні законів Та-
Дзинг-Лу-лі, тобто в законі й розпорядженнях великої династії Дзинг (сер. ІІІ ст. н. е.). Уся
книга розподіляється на: 1) загальне право, 2) цивільне право, 3) фіскальне право, 4) церковне
право, 5) військове право, 6) кримінальне право та 7) право громадських робіт [10].

У другій половині 19 століття „фіскальне право” визначалося як право уряду конфіскувати
маєтки, які нікому не належать [11]. Проте таке визначення є дуже обмеженим і ототожнюється,
наприклад, у вітчизняному цивільному законодавстві із поняттям відмерлості спадщини.

Фіскальне право впливає на відносини, які виникають з приводу здійснення відповідними
суб’єктами виконавчої влади покладених на них податкових функцій та реалізації належних їм
владних повноважень, надаючи їм упорядкований, тобто такий, що відповідає інтересам
держави й суспільства характер. Усі ці відносини тісно пов’язані та взаємообумовлені, що
дозволяє зробити висновок про те, що предметом фіскального права виступають саме
багатоаспектні суспільні відносини, які регулюють процеси вилучення, розподілу та
перерозподілу частини валового продукту з метою формування публічних фінансів для
виконання державою своїх функцій.

Виходячи із визначення, фіскальним правовідносинам притаманні певні особливості:
1) вони виникають у процесі взаємодії держави та інших суб’єктів господарювання;
2) мають примусово-договірний характер;
3) наповнені економічним змістом і невідривно пов’язані із майновими відносинами.
За суб’єктами фіскальні правовідносини поділяються на такі, що виникають між:
– органами державної влади (перерозподіл доходів між бюджетами різних рівнів);
– органами державної влади й корпораціями (розподіл соціальної відповідальності);
– органами державної влади й домогосподарствами (нарахування й сплата обов’язкових

платежів);
Фіскальні правовідносини не можуть виникати між окремими фізичними та юридичними

особами. Норми фіскального права відрізняються за спрямуванням та юридичним змістом.
Існують різні критерії класифікації цих норм. Найбільш загальний характер має розподіл норм
на матеріальні та процесуальні. Матеріальні норми характеризуються тим, що вони юридично
закріплюють комплекс обов’язків і прав, а також відповідальність учасників фіскальних
відносин. Процесуальні норми регламентують державне управління та визначають порядок
формування, затвердження, зміни, оскарження, перегляду елементів, механізмів та
інструментів фіскального права. Їх призначення зводиться до визначення процедури реалізації
юридичних обов’язків і прав, встановлених нормами матеріального фіскального права.

Фіскальне право має і специфічний метод правового регулювання, що являє собою
сукупність способів юридичного впливу з боку держави на поведінку інших учасників
фіскальних відносин, тобто йдеться про імперативні норми, які допускають нерівність суб’єктів,
підкреслюючи особливий стан і роль держави, що має зверхність. Імперативний метод
доповнюють похідні від нього методи рекомендацій й погоджень, які впливають не на природу
обов’язку, а на порядок і особливості його виконання. Однак державний фіскальний орган
підпорядкований припису закону. У цьому проявляється диспозитивний спосіб регулювання
фіскальних взаємовідносин: суб’єкт правовідносин може оскаржити дії службових осіб і
звернутися до суду за захистом порушених прав. Разом із тим по окремих об’єктах фіскальних
відносин, що охоплюють власність (майно й доходи) юридичних і фізичних осіб, державних й
місцевих органів влади, можливе застосування цивільно-правового методу, враховуючи
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рівність усіх форм власності та однаковий ступінь захисту кожної з них. Майнові відносини
виникають при визначенні розміру податкової бази та видів доходів, обчисленні розміру шкоди,
що пов’язана із невідповідністю системи нарахування обов’язкових платежів принципам
підприємницької діяльності, незаконного відчуження власності, неправомірного надання пільг
і преференцій, а також у випадках зловживання владою при розподілі державного доходу.

Саме тому можна говорити про комплексний характер методу фіскального права. Проте
імперативний метод є головним, а цивільно-правовий – підлеглим, оскільки податкові та
бюджетні відносини мають переважно фінансово-адміністративний характер.

Принципи фіскального права безпосередньо або побічно закріплені в нормах Конституції
України та інших правових актах і поділяються на загальні й спеціальні. Перші властиві всій
правовій системі: це й верховенство права, єдність, цілісність й все охоплення законодавства,
його реальність, спрямованість і доцільність, публічність і гласність, а інші можна
сформулювати так:

1) принцип загальності та обов’язковості полягає в тому, що відповідно до ст. 67 Конституції
України кожний зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку й розмірах, встановлених
законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання
декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік. Основний Закон не передбачає
будь-яких виключень чи привілеїв щодо податкових обов’язків за ознаками раси, статі,
соціального походження, релігійних переконань чи політичних поглядів;

2) принцип розподілу владних повноважень та централізованого перерозподілу доходів
частково передбачений у ст. 142, 143 Конституції України, глава 16 „Міжбюджетні трансферти”
Бюджетного кодексу України, Закон України „Про місцеві податки й збори” та Декрет Кабінету
Міністрів України „Про місцеві податки й збори”, й полягає у формуванні доходів місцевого
самоврядування при безпосередній участі держави. У свою чергу, владні органи на місцях
уповноважені встановлювати види та розміри обов’язкових платежів, затверджувати бюджети
та самостійно визначати напрями використання державних коштів;

3) принцип стабільності й передбачуваності відображає незмінність загальних правових
основ оподатковування, незалежність процесу нарахування й стягнення обов’язкових платежів
від ідеологічних, політичних, релігійних поглядів, запровадження їх виключно законом і розподіл
відповідно до цільового призначення. З моменту здобуття незалежності даний принцип
неодноразово порушувався урядовцями. Так, за тринадцять років функціонування Закону
України „Про податок на додану вартість” у нього було внесено більше 140 змін і доповнень,
тобто в середньому 11 на рік; більшість питань у галузі оподатковування регулюються листами
Державної податкової адміністрації, загальна кількість яких перевищує 2 тис., норми
Бюджетного кодексу України щорічно порушувалися при узгодженні головного фінансового
документа країни на наступний рік, а задеклароване у ЗУ „Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року № 1058-IV функціонування накопичувальної
системи обов’язкового державного страхування й донині не реалізоване на практиці, що
безпосередньо впливатиме на розмір пенсій громадян середнього віку та призведе до ескалації
соціального конфлікту протягом наступних десяти років;

4) принцип справедливості, який був обґрунтований шведським науковцем К. Вікселем
у роботі „Принципи справедливого оподаткування”. Основою цього принципу є досягнення
еквівалентності між сумою вилучених податків і одержаними від держави послугами, що
полягає насамперед у прогресивності оподатковування. Даний принцип також був порушений
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політиками при скасуванні Закону України „Про індивідуальний прибутковий податок з
громадян”, відповідно до якого особисті доходи фізичних осіб оподатковувалися за
прогресивною шкалою, і запровадженні замість нього Закону України „Про податок з доходів
фізичних осіб”, а відтак – пропорційної системи оподатковування;

5) принцип гнучкості та відповідності умовам господарювання, що передбачає можливість
зміни податкового законодавства залежно від умов економічного середовища з метою
щонайшвидшого пристосування до нових вимог, мінімізації ризиків й можливих втрат
циклічного зростання, подолання архаїчних норм права, які заважають стабільному розвитку
країни;

6) принцип ефективності вимагає мінімізації адміністративних витрат при максимізації
державних доходів через формування в осіб почуття обов’язку перед державою на
ментальному рівні, досягнення оптимальної собівартості збору та розподілу одиниці
обов’язкового платежу на економічному рівні, у простоті, стабільності й прогнозованості на
політичному рівні.

Основними джерелами фіскального права є запроваджені (ратифіковані) компетентними
державними органами нормативно-правові акти, що регулюють взаємовідносини між
суб’єктами фіскального права.

Нормативні акти, що складають систему фіскального законодавства, можна класифікувати
за різними ознаками, зокрема, за:

1) органом видання:
– Верховною Радою України;
– Президентом України;
– Кабінетом Міністрів України;
– Центральними органами виконавчої влади (Мінфін, ДПА, Національний банк тощо);
– місцевими органами виконавчої влади;
2) формою нормативного акта: закони, укази, постанови, декрети, розпорядження, накази,

правила, положення, інструкції тощо;
3) за масштабом дії:
– загальні (Конституція, кодекси, Закон України „Про загальнообов’язкове державне

пенсійне страхування” тощо);
– спеціальні, які передбачають особливості взаємовідносин з окремими категоріями осіб

залежно від виду, сфери, характеру і умов діяльності (наприклад, науковці, працівники
правоохоронних органів) – Закон України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців
та осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ” від 09.04.1992 р., чи
залежно від особливого правового статусу особи (наприклад, ветерани війни, громадяни, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – Закон України „Про державну соціальну
допомогу інвалідам дитинства і дітям-інвалідам” № 2109-ІІІ від 16.11.2000 р.

Система джерел фіскального права складається з наступних актів правотворчості:
1. Конституція України.
2. Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України

(наприклад, Конвенція між Урядом України і Урядом Швеції про уникнення подвійного
оподаткування доходів та попередження податкових ухилень, підписана 15.08.1995 р. та
ратифікована 23.04.1996 р.).

3. Бюджетний, митний, податковий (за умови прийняття) кодекси України.
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4. Інші кодифіковані нормативно-правові акти, які містять фіскальні норми (Кримінальний
кодекс України, Цивільний кодекс України, Кодекс про адміністративні правопорушення).

5. Закони й постанови Верховної Ради України (постанова КМУ „Про врегулювання деяких
питань адміністрування акцизного збору” № 1335-р від 11.11.2009 р.).

6. Укази й розпорядження Президента України (розпорядження Президента України „Про
заходи щодо впорядкування оподаткування товарів (робіт, послуг), що імпортуються
підприємствами з іноземними інвестиціями” № 1/96-рп від 03.01.1996 року).

7. Декрети Кабінету Міністрів України (декрет Кабінету Міністрів України „Про
прибутковий податок з громадян” № 13-92 від 26.12.1992 року).

8. Нормативні накази керівників центральних органів виконавчої влади.
9. Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій.
10. Рішення органів місцевого самоврядування, що містять фіскальні норми.
Окремо потрібно виділити рішення Конституційного Суду України, оскільки, хоча вони й

не виступають прямим джерелом фіскального права, проте безпосередньо впливають на
чинність інших джерел шляхом тлумачення або визнання такими, що не відповідають
Конституції України (наприклад, справа про податкову заставу № 1-9/2005 від 24.03.2005 року).

Таким чином, треба зазначити, що, по-перше, існує три рівні інститутів права (рис. 1), а не
два, як визначає більшість науковців світу: 1-й рівень складають чотири галузі права
(кримінальне, адміністративне, господарське, цивільне), 2-й рівень – це похідні галузі права,
такі як фіскальне та фінансове, 3-й рівень – підгалузі права: податкова, бюджетна, митна,
соціальних платежів; монетарна, ринку цінних паперів, ринку фінансових послуг.

По-друге, фіскальне право є замкнутою частиною системи права, яка охоплює такі
підгалузі, як бюджетне, податкове, митне та право соціальних платежів, а відтак відрізняється
наявністю спеціальних інститутів й принциповою своєрідністю.

Рис. 1. Структура інститутів права*

І РІВЕНЬ (галузі права)

КРИМІНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ЦИВІЛЬНЕ

ІІ РІВЕНЬ (похідні галузі права)

ФІСКАЛЬНЕ ФІНАНСОВЕ

ІІІ РІВЕНЬ (підгалузі права)

ПОДАТКОВА

БЮДЖЕТНА

СОЦІАЛЬНИХ
ПЛАТЕЖІВ РИНКУ

ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ

РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ

МОНЕТАРНА

МИТНА

* Складено автором.
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
„ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ” ЄС : ДОСВІД ДЛЯ

УКРАЇНИ
У статті досліджено основні положення дохідної частини бюджету Європейського

Союзу, яку складають традиційні „власні ресурси” ЄС та інші джерела доходів
наднаціонального бюджету; зроблено акцент на структурі системи „власних ресурсів”
інтеграційного об’єднання.

The article deals with the basic provisions of EU budget revenue, which is made up of the
traditional „own resources” of EU and other resources of supranational budget revenues; the
structure of the „own resources” system of integration association has been emphasised.

Ключові слова: Європейський Союз (ЄС), система „власних ресурсів”, бюджет,
обов’язкові платежі, надходження.

Європейський Союз нав’язує свої цінності та інтереси, діючи як учасник глобальних
економічних і політичних процесів, застосовуючи різноманітні інструменти: від спільної
зовнішньої політики та політики безпеки, допомоги та торгівлі до зовнішнього виміру
внутрішніх політик Євросоюзу. Зокрема, ЄС докладає зусиль для сприяння процвітанню,
єдності, безпеці та сталому розвитку в усьому світі.

Специфічні для країни, регіональні та глобальні стратегічні цілі разом формують підхід ЄС
щодо співробітництва з Україною. У Стратегії ЄС щодо України на 2007–2013 рр. зазначено,
що допомога Україні протягом цього періоду насамперед буде забезпечуватися згідно з новим
Європейським інструментом сусідства та партнерства. Він був створений для сприяння
зростанню добробуту та розвитку добросусідських зв’язків між Європейським Союзом та
країнами-партнерами, що охоплені європейською політикою сусідства.

Одним із напрямів внутрішніх політик Євросоюзу є податкова політика. Узагалі, „політика
у сфері оподаткування є одним з найважливіших елементів державного регулювання. Будучи
основним джерелом поповнення державних бюджетів і позабюджетних фондів, податки
виконують функцію основного фіскального механізму перерозподілу національного доходу
відповідно до встановлених суспільних пріоритетів, а також регулюючого важеля стимулювання
і розвитку економіки” [1].

„Успіхи в галузі економічного і фінансового співробітництва дозволили розповсюдити
сферу компетенції ЄС на цілий ряд сфер внутрішньої і зовнішньої політики держав-членів. Це
вимагало вироблення … механізму наднаціонального фінансування всієї вказаної діяльності

© Чайка В. В., 2011



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(53) 2011 169

інтеграційного утворення. Результатом стала поява загального бюджету ЄС у його сучасному
стані” [2], який став можливим завдяки формуванню системи „власних ресурсів”.

Процес пошуку інструментів наднаціонального фінансування Євросоюзу, що дозволяють
здійснювати бюджетний супровід широкого спектру заходів і програм на території його держав-
членів, є безперечно цікавим для України з погляду досвіду інтеграційних заходів.

Вивчення та впровадження європейського досвіду могло б істотно прискорити процес
вступу України до ЄС, що зрештою повинно призвести до покращання добробуту нашого
народу. При цьому інтерес викликає не лише правовий механізм бюджетного регулювання
ЄС, що існує зараз, але і весь комплекс суспільних відносин, що складалися в динаміці
історичного розвитку, способи взаємодії наднаціональних органів влади, держав-членів,
населення і подолання розбіжностей між ними.

Теоретичну базу дослідження сформували наукові праці українських, російських і
зарубіжних учених із фінансового, міжнародного права та права ЄС: С. Юрій, В. Федосов,
Б. Топорнін, Г. Толстопятенко, М. Клементьєв, Є. Пазина, А. Вітрі, Х. Вернер, а також аналітичні
видання і програмні документи Європейської комісії з проблем правового регулювання
формування системи „власних ресурсів” в Європейському Союзі.

При проведенні спільної політики у сфері оподаткування у межах ЄС, з одного боку,
важливе значення має максимально можлива гармонізація та координація податкових систем
країн-членів ЄС у контексті формування спільної інтеграційної стратегії, а з іншого – вимога
врахування інтересів країн-членів з огляду на те, що податкова політика з часів Вестфальського
миру 1648 р. є символом національного суверенітету і невід’ємною складовою загальної
економічної політики кожної держави [3].

На жаль, при висвітленні питань європейської інтеграції темі формування дохідної частини
спільного бюджету приділяється недостатньо уваги, хоча саме цей фонд колективних ресурсів
і дозволяє Євросоюзу успішно проводити загальну політику в різних сферах діяльності.
Наявність системи власних ресурсів і фінансова автономія від відрахувань з національних
казначейств держав-членів виділили європейське об’єднання з-поміж інших регіональних
об’єднань і поставили угруповання на якісно новий рівень. Вирішення проблеми
фінансування інтеграційних заходів стало можливим завдяки тому, що спільний ринок країн-
учасниць був організований не просто як зона вільної торгівлі, а як митний союз, зі
встановленими єдиними митними бар’єрами на всьому кордоні, що дозволило проводити
єдину митну політику відносно третіх країн.

Таким чином, була створена правова і економічна основа для організації системи власних
ресурсів Співтовариства. У нормативних актах Європейського Союзу поняття податкової
системи не визначено, але згідно зі ст. 269 Маастрихтського договору [4], бюджет ЄС повинний
повністю фінансуватись із „власних ресурсів”, основним джерелом яких є податки.

С. Юрій та В. Федосов зазначають, що Європейські Співтовариства фінансувалися, як і
будь-яка міжнародна організація, за рахунок внесків держав-членів, що визначалося ст. 200
Римського договору про ЄЕС. Будь-яких автономних податкових джерел формування бюджетів
ЄЕС та Євратому угоди 1957 р. не передбачали [3]. Проте зовсім інша ситуація склалася із
третім співтовариством – Європейським об’єднанням вугілля та сталі (далі – ЄОВС). Воно
було утворене Паризьким договором 1951 р., що встановив два власних джерела формування
бюджету:

– позики, що розміщувалися на ринку;
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– податок на продаж вугілля і сталі (ним щорічно обкладався продаж вугілля та сталі
відповідно до їх середньої вартості за ставкою не вище 1 %, якщо більш висока ставка не
встановлювалася Радою, на підставі ст. 50 (2) Паризького договору).

Процес об’єднання бюджетних інструментів трьох співтовариств розпочався 1965 р. з
підписанням Договору про злиття, яким була створена єдина Комісія (замість вищих керівних
органів трьох співтовариств) і єдина Рада. За цим договором до єдиного бюджету
Європейського економічного співтовариства (далі – ЄЕС) були включені адміністративні
бюджети ЄОВС і Європейського співтовариства з атомної енергії (далі – Євратом). У 1965 р.
Комісія подала Раді свої пропозиції щодо формування системи „власних ресурсів”. Складність
полягала в тому, щоб знайти такі джерела поповнення бюджету, які б могли покривати постійно
зростаючі витрати, і при цьому витрати і доходи залишалися б збалансованими. Оскільки до
1965 р. проведення єдиної сільськогосподарської політики вже було розпочато, а до 1968 р.
планувалося запровадити єдиний митний тариф, Комісія внесла пропозицію, згідно з якою
імпортні митні збори і компенсаційні збори від імпорту сільськогосподарських товарів повинні
були стати джерелами „власних ресурсів”. На думку Комісії, це дозволило б значно збільшити
бюджет ЄЕС.

До 1970 р. процес об’єднання бюджетних інструментів був завершений згідно з
Люксембурзькою угодою, підписаною 22 квітня 1970 р.

У 1970 р. був зроблений значний крок у бік фінансової незалежності Співтовариств.
Рішенням Ради ЄЕС з метою фінансування їх спільного бюджету була запроваджена система
„власних ресурсів”, механізм збору яких неодноразово коригувався відповідно до тенденцій
світової економіки. Цим самим рішенням було встановлено структуру власних фінансових
ресурсів європейського бюджету:

– сільськогосподарські податки, що стягуються в ЄС (стягуються у рамках проведення
єдиної сільськогосподарської політики, надходять до єдиного бюджету повністю та
автоматично):

а) податок на імпортну й експортну сільськогосподарську продукцію з держави, що не є
членом ЄС;

б) податок на цукор, що стягується з компаній, які виробляють цукор у країнах-членах ЄС;
в) податок на ізоглюкозу, що сплачується разом з податком на цукор;
– мита, що стягуються на зовнішніх кордонах ЄС (також надходять до єдиного бюджету

повністю та автоматично);
– відсоткові відрахування від ПДВ, що збираються державами-членами (конкретна ставка

відрахувань узгоджується на кожний бюджетний рік, але вона не повинна була перевищувати
межі відрахувань, що встановлюється Радою (рішенням 1970 р. межа була встановлена на
рівні 1 % від сукупного ПДВ);

– інші доходи:
а) внески країн-членів на здійснення спеціальних програм Євратому;
б) частина зборів, що передбачалися для фінансування підприємств вугільної і

металургійної промисловості в рамках ЄОВС;
в) невикористані суми за результатами виконання бюджету в минулому році;
г) податкові та соціальні вирахування із заробітної плати осіб, які працюють в установах

ЄС;
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д) відсотки і штрафи, що стягуються з країн-членів угруповання, якщо вони переказали
зібрані кошти (митні збори, компенсаційні збори і т.д.) з порушенням строків.

Серед цих груп обов’язкових платежів історично першими були податки на імпортну й
експортну сільськогосподарську продукцію. Вони почали надходити до єдиного бюджету з
1971 р. Сума, стягнута як податок, є різницею між світовими цінами (що в цьому випадку
нижчі, ніж ціни ЄС) і рівнем цін, встановлених на цю продукцію в Європейському Союзі [3].

До другої половини 90-х років Співтовариство використовувало особливу систему
компенсаційних сільськогосподарських зборів, принцип яких – підвищення вартості продуктів,
що ввозяться, до рівня вартості аналогічних продуктів усередині Співтовариства. Проте під
впливом СОТ такі компенсаційні збори були замінені сільськогосподарськими митами (як
правило, адвалерними), що стягуються або замість мит, встановлених єдиним митним
тарифом, або як додаток до них (так звані „додаткові мита”). Сільськогосподарські мита
характеризуються досить високими ставками – до 200 %. Різновидом сільськогосподарських
мит є сезонні мита, що застосовуються до певної сільськогосподарської продукції з метою
захисту сільгоспвиробників Співтовариства на період продажу їх продукції. Приклади: картопля
– підвищене мито в період з 16 травня по 30 червня; полуниця – підвищене мито в липні [6].

Порядок розрахунку і сплати таких податків на сьогодні визначається Митним кодексом
ЄС.

Наступна група платежів до єдиного бюджету – мита, що стягуються в ЄС. Але перед тим
як перейти до їх характеристики, зазначимо, що „право Євросоюзу передбачає заборону
митних бар’єрів у торгівлі між країнами-членами” [5]. Митний союз ЄС базується ще на двох
принципах:

– запровадження єдиного зовнішнього тарифу щодо товарів третіх країн, однакового для
всіх країн-членів Євросоюзу (саме прибуток від його стягнення і став одним із джерел
формування „власних ресурсів” Спільноти);

– спільна торговельна політика як зовнішній аспект митного союзу (на міжнародному
рівні ЄС виражає спільну позицію всіх держав-членів).

Залежно від мети стягнення мита поділяються на звичайні (засновані на митному тарифі)
та спеціальні (антидемпінгові й інші захисні мита). Захисні мита в ЄС є інструментом загальної
торгівельної політики і покликані захищати інтереси товаровиробників Співтовариства у
випадках дешевого імпорту з третіх країн. Нормативно-правові акти ЄС, що регулюють
застосування захисних мит, приведені в повну відповідність з нормами і принципами ГАТТ/
СОТ. Захисні мита запроваджуються як засіб протидії так званій „несправедливій торговельній
практиці”.

Третю групу обов’язкових платежів до спільного бюджету складає так зване „ПДВ –
джерело”. Порівняно з двома попередніми групами збір відрахувань від ПДВ складніше було
організувати, оскільки в країнах ЄЕС на момент запровадження системи „власних ресурсів”
ще не існувало єдиної системи стягнення цього податку. У Римському договорі була
зафіксована необхідність у поступовій гармонізації податкових систем у країнах ЄЕС на користь
створення спільного ринку, а в 1967 р. Рада затвердила директиви, відповідно до яких усі
країни Співтовариства повинні були замінити каскадні системи податку з обігу, що діють у
них, на податок на додану вартість.

Крім того, запровадження ПДВ стало обов’язковою умовою прийняття до ЄС будь-якої
нової держави. Країни-учасниці угруповання запровадили ПДВ до 1973 р., але основні елементи



172                                                                                                             Право

податку (об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставки, пільги) не були уніфіковані і
значно відрізнялися між країнами. З метою уніфікації стягнення податків у країнах ЄЕС Комісія
в 1973 р. внесла свої пропозиції щодо гармонізації оподаткування.

Проте через існуючі істотні розбіжності між країнами-учасницями в питаннях податкової
гармонізації було потрібно майже 4 роки, для того щоб Рада прийняла в 1977 р. Шосту
директиву про ПДВ, яка встановлювала єдину базу оподаткування для обчислення податку.
Відсутність єдиної податкової бази перешкоджала перерахуванню частини зібраного ПДВ до
єдиного бюджету, незважаючи на те що це було передбачено рішенням про утворення системи
„власних ресурсів” Співтовариства. Відрахування від ПДВ почали надходити до єдиного
бюджету Співтовариства лише в 1979 р. Перехід на незалежну систему фінансування дозволив
значно збільшити обсяг надходжень до спільного бюджету.

У 1982 р. частка надходжень від ПДВ перевищила 50 % обсягу загальних надходжень до
бюджету, і в наступні роки вона продовжувала збільшуватися. Таке стрімке зростання
пояснювалося, з одного боку, збільшенням числа учасників Співтовариства, а з іншого –
розширенням бази оподаткування ПДВ і охопленням більш широкого спектру товарів і послуг.

Четверту групу надходжень до єдиного бюджету формують відрахування держав – членів
ЄС від валового національного продукту (далі – ВНП). Оскільки концепція „власних ресурсів”
передбачала закріплення фінансової самостійності та посилення наднаціонального характеру
Євросоюзу, то частиною заходів у цій сфері стала відмова держав-членів від внесків до бюджету
ЄС. Такі дії були спрямовані на розв’язання деяких політичних та економічних проблем у
відносинах між тими державами, які вважали, що їх фінансові переваги від участі в ЄС набагато
менші (порівняно з іншими учасниками), ніж їх грошові внески до спільного бюджету.

Однак за такого розвитку подій виявилося неможливим дотримання принципу бюджетної
системи – заборони дефіциту бюджету Союзу. Виходом із даної ситуації стало прийняття
1985 р. рішення Ради, яким було змінено і доповнено рішення 1970 р. і встановлено четверте
джерело доходу – фіксований відсоток (не більше 1,335 %) від ВНП країн-членів, що
перераховується до бюджету ЄС.

Завдяки тому, що найбільша частина доходів бюджету ЄС припадає на відрахування,
засновані на персональному ВНП держав-членів, забезпечується пропорційний розподіл
фінансового тягаря між ними залежно від добробуту останніх. Єдиним винятком у цій системі
стали компенсаційні виплати на користь Великобританії.

Оскільки ЄС не має централізованих митних та податкових органів, збір власних ресурсів
здійснюється державами-членами з використанням їх власних компетентних органів на основі
національного законодавства, що повинно відповідати acquis communautaire. Комісія повинна
здійснювати регулярні перевірки такої відповідності і у разі потреби може вступати з країнами
в переговори і пропонувати зміни та доповнення до відповідних правових актів. Держави-
члени зобов’язані передати зібрані кошти в розпорядження Комісії.

Учасники об’єднання за власною ініціативою і на запит Комісії проводять перевірки процесу
збору власних ресурсів. Крім того, Комісія може проводити їх сама. І, нарешті, на
наднаціональному рівні функціонує Дорадчий комітет з власних ресурсів, до складу якого
входять не більше 5 представників від кожної держави-члена ЄС під головуванням представника
Комісії. Даний орган також володіє контрольними та інспекційними функціями і має право
розглядати будь-які ситуації, що виникають у процесі збору „власних ресурсів”.
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Отже, підводячи підсумок, зазначимо, що на початковому етапі інтеграції єдиний бюджет
складався з відрахувань від ВНП держав-членів відповідно до їх часток у сукупному ВНП
Співтовариства. У 1970 р. цю систему змінили платежі фіскального характеру (мита і
сільськогосподарські збори, згодом – відрахування від ПДВ). Сучасна система формування
бюджетних коштів в Євросоюзі повертається до схеми, що застосовувалася в 50-і і 60-і рр., –
знову великого значення для дохідної частини бюджету набувають відрахування від ВНП.

Це дозволяє розподілити фінансове навантаження між державами-членами більш
рівномірно, забезпечити „справедливість” перерахування коштів до єдиного бюджету і частково
вирішити проблему бюджетних дисбалансів відносно окремих країн.

Бюджетні правовідносини ЄС, так само як і власне інтеграційне утворення,
характеризуються динамікою і постійним розвитком. У сучасному вигляді наднаціональний
механізм фінансування діяльності ЄС існує близько чотирьох років. Це пов’язано із значним
розширенням кількісного складу учасників ЄС і відповідним перерозподілом пріоритетів
наднаціонального фінансування.

Особливий наднаціональний характер бюджету ЄС, що відображає пріоритети розвитку
інтеграційного угруповання в цілому, дозволяє його керівництву впливати на економічний
розвиток усіх держав-членів з метою підвищення рівня життя громадян Євросоюзу. Крім
того, бюджет є фінансовим інструментом розвитку співпраці з третіми країнами з метою
підвищення ролі ЄС на міжнародній арені.

Але навіть при виділенні колосального обсягу коштів залишається відкритим питання, в
які строки і як країни-новачки в ЄС зможуть наблизитися до європейських політичних і
економічних стандартів. Забезпечення прискореного розвитку потребує величезних
капіталовкладень, а як свідчить досвід Східної Німеччини, швидкої віддачі навряд чи можна
чекати.

Розширення Європейського Союзу потребує також і значної переорієнтації соціальної,
регіональної та сільськогосподарської політики, що не може влаштовувати ті країни і регіони,
які сьогодні отримують кошти з єдиного бюджету в рамках цих програм. Тому для країн, що
приєдналися, за багатьма напрямами єдиних політик ЄС були запроваджені перехідні періоди,
протягом яких правила виділення коштів для них відрізнялися від тих правил, за якими ресурси
виділяються для інших держав.

Також треба зауважити, що Єврокомісія приділяє значну увагу інформуванню населення
про те, як витрачаються кошти європейських платників податків. Але більшість європейців
продовжують вважати, що бюджет витрачається здебільшого на підтримку „бюрократичної
машини” Європейського Союзу, тоді як насправді адміністративні витрати займають менше
5 % у єдиному бюджеті. Недовіра до посадових осіб з боку рядових європейців зростає і у
зв’язку з гучними корупційними скандалами. Незважаючи на посилення боротьби з
економічними злочинами в бюджетній сфері, масштаб зловживань набуває хронічної форми.
Останнім часом непоодинокими є випадки, коли європейських чиновників звинувачують у
хабарництві і розкраданні грошових коштів.

Навіть збільшення компетентності контролюючих органів і тісніша їх співпраця не може
запобігти втраті бюджетних коштів. Подальше просування шляхом інтеграції неможливе без
створення міцної системи із захисту фінансових інтересів Співтовариства. Необхідна подальша
гармонізація законодавства не лише в галузі оподаткування, а й у кримінально-правовій сфері.
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МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
У статті висвітлено проблеми функціонування, існування, розвитку, взаємодії місцевих

органів державної влади в аспекті різнопланових правових родин. Виявлено, що система
місцевого самоврядування та засади державної влади тісно переплетені, і основною метою
їх взаємного розвитку повинно стати населення, сама людина як найбільш яскравий та
повноважний представник суспільства. Зроблено висновки стосовно необхідності обміну
досвідом із зарубіжними, муніципально розвиненими країнами, встановлено межі
удосконалення національного законодавства.

The article highlights the problems of functioning, existence, development and-interaction
of the bodies of local authorities in aspect of diverse legal systems. It’s revealed that system of
local self-government and state power is closely intertwined and their primary goals should
become population and a person as a brightest plenipotentiary of society. It was made a conclusion
that an exchange of experience with municipally developed countries is a necessity. The limits of
the improvement of national legislation were settled.

Ключові слова: місцеві адміністрації, Європейська хартія про місцеве самоврядування,
зарубіжний досвід, англо-американська модель місцевого самоврядування, континентальна
система місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади.

Місцеве самоврядування – це невід’ємна частина розвитку та забезпечення вдалого
механізму правового регулювання. А в умовах становлення демократичного строю,
запровадження громадянського суспільства в Україні важливого значення набувають питання
побудови та розвитку політико- правових відносин між органами державної виконавчої та
законодавчої влади різних рівнів.

Сьогодні місцеве самоврядування набуває особливих специфічних рис, які характерні
виключно для національної системи права. Процес самоврядування був характерним ще для
стародавніх міст, які будували свої відносини відповідно до звичаєвих норм та традицій.
Тоталітарна система в прямому сенсі не мала нічого спільного із розподіленням повноважень
між державними та муніципальними органами. Тенденція розвитку самоврядування в Україні
останніх років дає можливість стверджувати та сподіватися на подальше зміцнення зв’язку
між державою та громадянами. Проте вирішення даної проблеми ускладнилося ще й тим
фактором, що в інститутах державної влади України почалася загострена політична боротьба
з питання, кому і як заповнювати існуючі правові прогалини, на яких засадах будувати нову
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українську державність, її правову систему. Використання світового досвіду передових
європейських держав, де місцеве самоврядування існує вже не перше століття, сприяло б
вирішенню багатьох проблем місцевих органів державної влади українських територіальних
одиниць, сприяло б вирішенню ряду питань стосовно процесу розподілу компетенції та
повноважень.

В Україні проблема відносин між державними органами влади та місцевим
самоврядуванням у різних формах досліджена багатьма закордонними вченими, зокрема
такими як: Г. Алмонд, І. Василенко, Д. Велкер, Р. Далтон, Ж. Зіллер, С. Картер, Д. Кумбіз,
Ш. Матіас, Дж. Пауелл, А. Рабренович, К. Стром, М. Фрост та ін. У багатьох науково-
дослідницьких працях і роботах практичного призначення вітчизняних дослідників, таких як:
Т. Авдєєва, М. Воронов, Т. Іванова, О. Лазор, М. Пухтинський, О. Шутенко, також вивчалися
проблеми розподілу повноважень між органами державної влади та місцевого
самоврядування. Певною мірою акцент при дослідженні було зроблено і на можливості
запозичення іноземного досвіду розвитку державних органів місцевого самоврядування, проте
особлива увага більшою мірою приділялася аналізу владних повноважень, процесу
делегування компетенції, пропонувалися шляхи покращання крізь призму вдосконалення
законодавчої бази, що є, дійсно, вагомим внеском, проте питання міжнародного досвіду
висвітлено досить поверхово, що і зумовило актуальність і мету даного дослідження.

Метою дослідження є пошук найбільш сприятливих напрацювань, здобутків, професійних
особливостей міжнародного досвіду функціонування та розвитку місцевих органів державної
влади. Тому для досягнення даної мети необхідно проаналізувати систему англо-американської
та континентальної родини, а саме держав, ураховуючи рівень розвитку їх місцевих органів,
визначити здобутки європейських країн, запропонувати можливі шляхи вдосконалення
існуючої національної моделі місцевого самоврядування.

Правовий контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування полягає швидше в
необхідності перевірки результатів впровадження програм і фінансової звітності, ніж у вимозі
попереднього схвалення цих програм, що руйнує фундаментальні засади місцевого
самоврядування. Тому тут потрібно пам’ятати, що часто представники регіональних і місцевих
органів державної влади можуть і не погоджуватися із рядом делегованих повноважень,
виконання яких вимагається органами законодавчої влади. Так, виникають правові
непорозуміння, точаться дискусії навколо визначення компетенції та сфери впливу місцевих
органів державної влади.

Сьогодні увага все частіше звертається на посилення ролі місцевих виконавчих органів,
досліджуються питання місцезнаходження, контролю і використання фінансової звітності,
матеріального забезпечення, державної власності. В Європі можна помітити тенденцію до
виборних рад і виборних членів виконавчої влади (як, наприклад, в Італії, Франції, Іспанії),
навіть якщо органи місцевої влади і виконують подвійні функції державних адміністрацій і
органів регіонального планування [16].

Місцевою державною адміністрацією є місцевий орган державної виконавчої влади
України, яка в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території певної
адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, визначені
законодавчими нормативними актами та делеговані відповідною місцевою радою. Головною
метою дотримання місцевих органів державної влади є розробка та втілення державної
політики, яка спрямована на забезпечення виконання законів та управляє сферами суспільного
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життя. Відповідно територіальні місцеві ради, які виступають законодавчою гілкою влади,
надають можливість адміністраціям самостійно приймати рішення, необхідні для виконання
поставлених завдань.

Основними завданнями адміністрацій є дотримання законодавчих положень Конституції
України, законів України, актів Президента України та постанов Уряду; підтримання законності
та правопорядку в частині дотримання та забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
виконання державних і регіональних програм розвитку; підготовка та виконання місцевих
бюджетів відповідного рівня; взаємодія з органами місцевого самоврядування. Діяльність
місцевих органів державної влади заснована на засадах пріоритетності прав людини, їх
забезпечення, верховенства права, законності, правопорядку, гласності, поєднанні державних
і місцевих інтересів без порушення меж взаємовпливу між ними [5, с.10]. Усі принципи, що
перебувають поза сферою права і одночасно є завданнями для органів місцевого
самоврядування у забезпеченні місцевого і регіонального розвитку, сприяють розбудові
концепції спільного управління.

Термін „міське самоврядування” вживається в юридичній літературі у вузькому і широкому
значенні. У широкому розумінні міське самоврядування – це управління міської території
народом за допомогою державних і місцевих органів влади. У західній літературі термін
„регіональне, міське самоврядування” вживається у вузькому аспекті, виступаючи синонімом
місцевого самоврядування. Такий само підхід характерний і для національної системи права.
У даному випадку мається на увазі, що господарськими та іншими справами будь-якої
адміністративно-територіальної одиниці завідують її жителі, а не центральні органи влади [1].
Цей підхід близький і для континентальної, і для англосаксонської системи права. У англійському
класичному праві термін „самоврядування” трактується як особливість організації англійської
внутрішньої державної влади. Необхідно відзначити також, що термін „самоврядування”
(selfgoverment) не зустрічається в англійському законодавстві, не отримав і широкого
застосування в юридичному лексиконі власне англійських дослідників у галузі конституційного
права [6, с. 12].

Безумовно, місцеве самоврядування у системі права Великобританії і України за
допомогою управління територією своєї „внутрішньої владою” має спільні риси і найбільш
відповідає вузькому визначенню В. В. Комарової та В. А. Сліпак, оскільки здійснюється на
замкнутій території, серед певного кола людей, які постійно проживають в агломерації, зі
специфічними для даної території методами. Тому помилковим було б говорити про міське
самоврядування у масштабі держави внаслідок таких причин, зокрема:

– за критерієм керованості управління міським округом має специфіку, спрямовану
насамперед на вирішення проблем комунального господарства відповідного міста, а управління
в державі спирається на такі стратегічні речі, як обороноздатність, економічна міць держави
та ін.;

– через законодавчі обмеження рішення, що приймаються представницькими органами
влади місцевих органів, відрізняються від рішень, прийнятих законодавчим органом держави.
Державні органи диктують „правила гри” представницьким органам місцевого
самоврядування, визначаючи порядок організації їх діяльності, компетенцію, права та
обов’язки;

– використання терміна „самоврядування” стосовно держави є невиправданим з огляду
на те, що воно не відповідає основному критерію – управлінню народом. Місцеве
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самоврядування має більше засобів управління місцевими органами державної влади на
конференціях, місцевих референдумах, виборах, правила проведення яких простіші. Управління
ж державою відбувається опосередковано, зокрема через багатоступеневу систему виборів,
розчинення думки окремої людини в загальній думці, вираженій у конкретному результаті.

Місцеве управління як частина системи місцевого самоврядування може бути первинним
органом державної влади, як у Франції, або не входити в систему органів державної влади, як
у Росії. Питання статусу міського управління в Європі ґрунтуються на Європейській хартії
про місцеве самоврядування, прийнятій Радою Європи 15 жовтня 1985 p., яка дає загальне
визначення місцевого самоврядування, яке фактично стало універсальним і прийняте всіма
демократичними державами. Під місцевим самоврядуванням Хартія розуміє „право, що
дійсно дає здатність місцевим громадам контролювати значну частину суспільних справ,
керувати нею в рамках закону під свою відповідальність і на благо населення” [9, с. 16–17].
При цьому цілком очевидно, що існування спільнот, наділених реальними повноваженнями
в межах міського округу, робить можливим забезпечення найбільш ефективного і реального
управління.

Органи місцевого самоврядування набули розвитку у зв’язку з тим, що абсолютна влада
центру залишалася далекою від вирішення місцевих проблем, а міське самоврядування
забезпечує реалізацію потреб населення, що створює, у свою чергу, відчуття більшого
демократизму порівняно з центральним управлінням.

Однак у період становлення органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах ці
рівні влади починали боротися за компетенцію, що в кінцевому підсумку призводила до
конфліктів інтересів і навіть відкритих протистоянь. Унаслідок такої боротьби органам місцевого
управління було надано більше компетенцій порівняно з центральною владою.

Таким чином, чітко простежується тенденція до децентралізації управління. Як справедливо
зазначають В. В. Бойцова і Л. В. Бойцова, „ознаками децентралізації є: скорочення рівнів
(ступенів) управління; спрощення правил, що регулюють місцеве самоврядування; велика
гнучкість у забезпеченні послугами громадян і передача більших повноважень щодо прийняття
рішень від державних органів місцевим владам” [4, с. 68].

Специфічну особливість розгляду зазначеної проблеми має комунальне самоврядування.
Наприклад, так є у Німеччині, яка дотримується таких принципів що, є характерними і для
багатьох інших розвинених демократичних держав, скажімо, „поліцейські функції, служба
вуличного руху, будівельний і промисловий нагляд, нагляд за бездомними, облік чисельності
населення та інші” [12, с. 24]. Місцеві органи державної влади наділені правом обирати органи
самоврядування, приймати власні нормативні акти, здійснювати державний нагляд і контроль
за діяльністю комуни, а також фінансової автономії, незалежністю у проведенні кадрової
політики, незалежністю в caths комунального планування. Такі принципи відображають
найбільш характерні особливості системи місцевого самоврядування і в інших європейських
країнах. Разом з тим європейська система місцевого самоврядування мала серйозний вплив
і на загальні принципи формування і функціонування місцевого самоврядування в інших
регіонах.

На місцеве самоврядування впливає багато факторів. Яскравим прикладом є Латинська
Америка, на становлення міського управління якої значно вплинув іспанський колоніальний
режим. Органи місцевого самоуправління були самостійними при прийнятті рішень з питань
місцевого значення, проте будь-який розпорядчий акт перебував під суворим контролем
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іспанських колоніальних властей, у результаті чого ухвалення рішень затягувалося, розвивалося
невдоволення корінного населення інститутами місцевого самоуправління. Спеціальні
ордонанси, прийняті іспанським парламентом (кортесом), в Мексиці на початку XVI століття
надавали державним органам місцевої влади колоній право мати у власності майно, займатися
вирішенням питань місцевого значення, збором податків (але не їх встановленням). Посади
керівників міських управлінь частково вважалися виборними. Так, вперше в Латинській
Америці була введена система адміністративної автономії, тобто значної самостійності
місцевих установ у рамках закону, але під суворим контролем з боку центральної влади через
їх представників на місцях. Цей принцип було покладено в основу сучасного міського
управління в Латинській Америці.

Так, стаття 29 Конституції Венесуели 1961 року прямо закріплює автономію муніципалітетів
як право обирати органи своєї влади, здійснювати вільну діяльність у межах своєї компетенції,
створювати власні джерела доходів і збирати грошові надходження [7, с. 231].

У Бразилії муніципалітети мають політичну, адміністративну, фінансову автономію,
незважаючи на те що Бразилія як федеративна держава побудована на принципах значної
централізації. Центральна влада має найширші повноваження щодо втручання в інтереси
суб’єктів Федерації Бразилії і справи муніципалітетів.

Підстави для втручання можуть бути різними – від невиконання приписів державних органів
і порушення судових рішень до заборгованості по федеральних податках і невеликих порушень
прав людини. Принцип федерального втручання розглядається бразильськими дослідниками
як одна з гарантій збереження цілісності держави та забезпечення нормального
функціонування конституційних органів влади, демократичного режиму та системи місцевого
самоврядування [3, с. 14].

Щодо природи сучасної самостійності органів місцевого самоуправління в сучасних
державах існує чимало думок. Основною з них є та, що юридична і фактична самостійність
має специфічний характер, оскільки при декларованій самостійності фактично вони мають
право діяти лише в межах, встановлених центральним законодавством. У ФРН, наприклад,
виділяють три умови правового регулювання місцевого самоврядування: федеральне
законодавство, законодавство окремих земель і прийняті самими громадами правові
встановлення. Велика частина питань міського самоврядування регулюється законами земель,
серед яких основний час займають статути про комуни.

В Україні істотним недоліком є те, що основні нормативні акти з питань місцевого
самоуправління прийняті на загальнодержавному рівні, а місцевим представницьким органам
поставлені жорсткі рамки, в яких вони мають право займатися нормотворчістю. Таким чином,
декларована самостійність дуже суворо регулюється владним державним центром. В
успішному вирішенні цих питань можна застосувати досвід ФРН, де міським громадам
даються більш широкі права щодо вибору способів управління.

Специфічною рисою моделі місцевого самоуправління в Україні є питання про її
природу [8]. Для сучасної системи місцевого самоуправління характерні ознаки, що свідчать
як про державну, так і про суспільну природу. Незважаючи на чітке віднесення Конституцією
питань місцевого значення до компетенції органів самоврядування, що не входять до системи
органів влади, останні мають специфічні особливості, які зближують їх з органами державної
влади, як у Франції.
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До важливих ознак, що об’єднують органи місцевого самоврядування і державні органи,
відносять:

– кероване населення, що складається з громадян держави, проживає на території міських
округів, що входять до складу держави;

– статус органів місцевого самоуправління регламентується законодавством про місцеве
самоврядування, яке захищається законами держави, як і статус органів державної влади;

– повноваження органів державної влади та органів місцевого самоуправління мають
владно-розпорядчий характер;

– питання місцевого значення вирішуються в рамках цільових програм, прийнятих
органами державної влади.

Недостатньо розробленими в концепції сучасної моделі організації місцевого
самоврядування в Україні є визначення сутності природи самоврядування як форми влади. З
одного боку, це суспільна форма влади, з іншого – його рішення є обов’язковими для всіх
структур, розташованих на його території. Сучасне самоврядування як специфічна форма
влади має змішану суспільно-державну природу.

Як видається, необхідні більш глибокі теоретичні дослідження про першопричину і статус
зазначеної влади. Безумовно, серйозною є територіальна ознака, і модель місцевого
самоуправління залежно від районування міст показала велику ефективність, ніж управління
кількома розрізненими районами міст, що не мають чіткої територіальної межі. Таким чином,
пропонується системно розглядати питання про межі муніципальних районів у міських
поселеннях.

Потребує вдосконалення система звітності представницьких органів і особливо глави
муніципального утворення, обраних голів адміністрацій, їх заміни в разі необхідності,
визначення меж самостійності. У сучасній Україні потрібно впровадити такі методи звітності,
як наявність власних друкованих органів, потрібно запровадити інститут послань глав
виконавчих органів влади представницьким органам влади, потрібно покращувати зв’язки з
громадськістю [11, с. 127].

Серйозного опрацювання вимагає питання про регламентацію процедур, пов’язаних з
використанням інститутів прямої демократії. У муніципальних утвореннях необхідно створити
структури, які дозволяють членам суспільства брати участь в управлінні місцевими справами.
Такими структурами можуть стати постійні комісії для залучення населення до вирішення
цих справ.

Розглядаючи взаємодію органів державного управління різних рівнів у ФРН зазначимо,
що сучасне керівництво країни сформувало достатньо сильну федеративну адміністрацію,
обов’язки якої полягають у контролі іноземних справ, збиранні податків, контролі національної
безпеки, транспорту, поштової служби, програм соціального захисту та розвідувальної
діяльності, але на практиці федеративний уряд контролює тільки найбільш загальні внутрішні
програми. Більшість внутрішніх програм реалізується адміністрацією земель під загальним
федеративним керівництвом.

На сучасному етапі розвитку ФРН кожна із її шістнадцяти федеративних земель має свою
конституцію та власну організацію управління. Компетенція адміністрації земель поширюється
на освіту, діяльність поліції, соціальне забезпечення.

На відміну від Франції, що відзначається достатньо високим рівнем централізації влади,
Великобританія має сильні традиції самоуправління в рамках унітарної форми державного
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устрою, оскільки зміцнення позицій управління місцевих рівнів сприяло певній децентралізації
адміністративної влади в країні.

Історично сформувалися такі форми представництва вищих органів влади в демократичних
державах, як президентська і парламентська [10, с.22; 15, с.119]. У президентській державі
парламент і президент, що уособлюють виконавчу та законодавчу функції, наділені
особливими повноваженнями в межах конституції, обираються населенням на певний строк
та не можуть бути зміщеними один одним на власний розсуд.

На відміну від президентської держави, у парламентській державі вищий законодавчий
орган влади обирається населенням, а уряд, як вищий виконавчий орган, призначається
обраним парламентом [13]. Переважно у цій системі жодна з гілок влади не має сталого
терміну повноважень. Кабінет може бути зміщений за допомогою вотуму недовіри з боку
парламентської коаліції. У разі нездатності парламенту сформувати парламентську більшість
до вищого законодавчого органу влади можуть бути застосовані аналогічні процедури
розпуску.

„До змішаної системи належать парламентсько-президентські держави, основна
привабливість яких полягає у забезпеченні загальнонародного обрання глави виконавчої влади,
що наділений реальними та церемоніальними повноваженнями. Одночасно змішана система
дає можливість населенню обирати і парламент, що представлятиме партії, регіональні, етнічні
та корпоративні інтереси” [2, с. 155].

Отже, розглянувши та проаналізувавши європейський досвід органів державного
управління країн з різними формами державного устрою, можна зробити висновок, що в
європейських країнах створено серйозну політико-правову базу, яка регулює відносини між
органами державного управління різних рівнів. Враховуючи те, що місцеві органи державної
влади дуже часто не знаходять спільної мови із державними органами, змішується виконавча
та законодавча компетенція, відбувається делегування повноважень на різних, несумісних
рівнях, необхідно забезпечити механізм дієвості реалізації запозиченого іноземного,
модельного досвіду розподілення компетенції між місцевими органами державної влади.
Насамперед необхідно забезпечити універсальність, рівність, підзвітність і дотримання
законодавчо встановлених норм. Внаслідок такої місцевої політики та планомірного
стратегічного розподілу можна уникнути ряду існуючих, суттєвих проблем.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
Интернет подвергается
правовому регулированию, но
либо оно недостаточно, либо
несвоевременно, либо не
корректно
В. Наумов

У статті досліджено питання щодо здійснення контролю у сфері Інтернет-технологій.
На підставі теорії права, в першу чергу інформаційного права України, а також з огляду
на аналіз міжнародного досвіду, розглянуто підходи до розуміння змісту і структури
інформаційних технологій науковцями.

In the article explored question in relation to realization of control in the field of IT
technologies on working of theory of law, above all things informative law for Ukraine, and also
taking into account the analysis of international experience, approaches to understanding of
maintenance and structure of technologies of informations by the workers of researches.

Ключові слова: Інтернет, оподаткування, інформаційні технології, телекомунікації.

Останнім часом в Україні досить популярними стали операції з купівлі в Інтернет-магазинах
(англ. online shop) товарів та послуг за допомогою інтерактивних веб-сайтів, що рекламують
товар або послугу, приймають замовлення на покупку, пропонують користувачу вибір
варіантів розрахунку та способу отримання замовлення (рахунок на оплату як компенсації
вартості).

Проблемним питанням для податкового контролю в Україні залишаються операції з
реалізації товарів та послуг із використанням всесвітньої мережі Інтернет.

За підрахунками фахівців, у 2009 році оборот української Інтернет-торгівлі досяг майже 1
млрд. дол. Однак на сьогодні цей сегмент вітчизняного бізнесу фактично не контролюється з
огляду на правове регулювання повноважень органів влади.  Не сформовано правової бази,
пов’язаної з відображенням суб’єктами господарювання результатів фінансової діяльності у
мережі Інтернет, не прийнято  повноцінного нормативно-правового акта, що регламентував
би правила поведінки у взаємовідносинах між учасниками інформаційного ринку.

© Шашенков Я. О., 2011
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Впровадження  податкової політики щодо оподаткування у сфері інформаційних систем і
технологій є невід’ємною частиною для розвитку нової сфери економічної діяльності.

Якщо спочатку бізнес в Інтернеті не привертав до себе особливої уваги органів державної
податкової служби, то нині він став настільки популярним, що питання правового регулювання
діяльності Інтернет-комерсантів набуло неабиякої актуальності у вирішенні проблем
оподаткування, враховуючи міждержавну конкуренцію і прагнення до сталого розвитку країн.

Масштаби, яких набули тіньові оборудки, становлять серйозну загрозу для національної
безпеки, насамперед української економіки. „Сірий” бізнес отримує конкурентні переваги за
рахунок несплати податків і використання офшорів. Тому контроль за обігом готівки поза
банківськими операціями – одне з пріоритетних завдань органів фінансового контролю.

У юридичній літературі представлено ряд дефініцій щодо Інтернету, серед яких домінує
визначення Інтернету як комп’ютерної або інформаційної мережі, як єдиного інформаційного
простору, в якому протікають глобальні процеси соціальних комунікацій. Характеризуючи
Інтернет як інформаційний простір, окремі дослідники говорять про нього як про особливу
сферу існування суспільства або сукупності інформаційних суспільних відносин у
віртуальному середовищі.

Розгляд Інтернету як засобу обміну інформацією неминуче призводить до необхідності
визначити предмет обміну, адже термін „інформація” трактується науковцями і законотворцями
неоднозначно, проте при його пізнанні можна виділити широкий і вузький підхід до його
визначення.

Інформація в широкому аспекті властива будь-якій матерії. За визначенням академіка
Глушкова В. М.: „Інформація є мірою неоднорідності розподілу матерії і енергії в просторі і в
часі, мірою змін, якими супроводжуються усі процеси, що протікають у світі” [1, c. 6].

Інтернет як телекомунікаційна мережа – це засіб передачі відомостей про навколишній
світ, його об’єкти, процеси і явища, що об’єктивувалися у формі, що дозволяє провести їх
безпосередню комп’ютерну обробку.

Природно, що юрист, характеризуючи Інтернет і спираючись при цьому на дефініцію
закону, шукає і знаходить у ній риси правового явища. У такій інтерпретації Інтернет уявляється
як „інформаційна система — організаційно упорядкована сукупність документів і
інформаційних технологій, що реалізовують інформаційні процеси” [2].

Розвиток Інтернету породжує  проблеми у правозастосуванні, рівень яких пропорційний
ступеню його розповсюдження серед населення різних країн.

Автор статті ставить за мету розглянути особливості здійснення контролю у сфері Інтернет-
технологій з позиції теорії права, насамперед інформаційного права України, а також з огляду
на аналіз міжнародного досвіду, підходи до розуміння змісту і структури інформаційних
технологій науковцями.

З розширенням кількості міжнародних підключень різних користувачів до Інтернету
виникає проблема правового регулювання трансграничної передачі даних їх обробки та
використання, що залишається актуальною до теперішнього часу і потребує правового
регулювання, у тому числі питань співпраці держав щодо забезпечення обмежень і заборон
на передачу певних видів інформації.

Особливої уваги  потребує питання захисту інформації про особу, що відображено у
законодавстві США (Закон про особисту сферу 1974 р.) і європейських країн (Закон ФРН про
захист від зловживання даними про особу при обробці даних 1977 р. і ін.), а також у
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Європейській конвенції про захист осіб стосовно автоматичної обробки особистих даних
1981 року, Закон України „Про інформацію” 2005 року.

Виникають також і інші проблеми щодо контролю, пов’язані з можливістю вільного
поширення даних в Інтернеті. Це такі питання: охорони авторських прав, забезпечення
інформаційної безпеки, запобігання розповсюдженню недобросовісної або таємної
інформації, що створює загрозу для прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а
також  для національних інтересів, державної безпеки, економічного і фінансового розвитку
країни.

З появою і поширенням різних відносин, пов’язаних із використанням Інтернету, у сферу
підприємницької діяльності загострюється потреба відповідного організаційно-правового
регулювання у захисті інвестицій та фінансової безпеки держави, і, як наслідок, регулювання
питань оподаткування (враховуючи можливу поведінку добросовісних і недобросовісних
суб‘єктів, отримання облікованих прибутків).

Дане коло проблемних питань вимагає глибокої і послідовної правотворчої роботи з
визначенням відносин, що підлягають першочерговому правовому регулюванню та
підготовкою ефективних управлінських і правових рішень.

Погоджуюємось з позицією Талімончик В. П., яка вказує, що проблеми нейтралізації
негативних наслідків використання Інтернету повинні вирішуватися переважно правовими
засобами, як на міжнародному так і національному рівнях [3].

Масове використання трансграничних телекомунікаційних мереж, об’єднаних в Інтернет,
зокрема, для ведення господарської діяльності, надання послуг, виконання робіт із збору та
обробки інформації, вимагає фундаментального дослідження питань правового і
організаційного регулювання суспільних відносин у цій сфері.

Правові проблеми, пов’язані з різними аспектами формування і розвитку інформаційного
суспільства, інформатизації, досліджувалися в роботах Агешина Ю. А., Бачило И. Л.,
Батурина Ю. М., Венгерова А. Б., Волокитіна А. В., Волчинської Е. К., Кареліної М. М.,
Копилова В. А., Кристального Б. В., Курило А. П., Малахова С. В., Мелюхіна И. С.,Морозова А.
Талімончик, В. С., Цимбалюк А. Чучковської Ю. С., Шемшученка Дж., Юлел, Л. С. Явич.

У вітчизняній юридичній науці відносини, пов’язані з наданням Інтернет-послуг, на нашу
думку, досліджено фрагментарно.

Автори присвячували наукові пошуки здебільшого окремим проблемам правової охорони
об’єктів авторських прав, доступних користувачам Інтернету.

Ознайомлення з  роботами вчених у цьому напрямі засвідчує, що їх авторами виявлені, в
основному, процесуально-правові проблеми з’ясування і доведення фактів порушення
авторських прав при розміщенні інформації в Інтернеті.

Іншими проблемами, що стали предметом дослідження науковців у зв’язку з
розповсюдженням комп’ютерної обробки даних і передачею їх каналами телекомунікаційних
мереж, став захист персональних даних, забезпечення права громадян на отримання інформації
з Інтернету, зокрема правової інформації та інформації про діяльність державних органів,
запобігання розповсюдженню відомостей, що не відповідають дійсності, зазіхають на честь,
гідність громадян або ділову репутацію юридичних осіб (образливих і наклепницьких
відомостей), а також пропаганди, спрямованої на розпалювання національної та релігійної
ворожнечі, з використанням Інтернету, правил  електронного документообігу, використання
електронного цифрового підпису або зловживання правами, порядок укладення договорів в
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електронній формі, механізм вирішення проблем оподаткування, та регулювання відносин
при здійсненні безготівкових платежів із використанням телекомунікаційних мереж.

Однією з прогалин законодавства сьогодні, на нашу думку, є відсутність правил, що
дозволяють встановити місце і час (момент, коли зобов’язання вважається виконаним): де,
ким і коли повинна бути надана інформаційна послуга, що  особливо важливо при наданні
таких послуг за допомогою Інтернету з метою використання для визначення бази
оподаткування, платника податку, джерела виплати, отримувача доходу.

В ЄС місцем надання  телекомунікаційних послуг і послуг в Інтернеті, як і послуг
широкосмугової трансляції, для споживачів, що не є комерційними особами (non-business
persons), є місцезнаходження споживача (установи) [4].

У світі існують різні підходи до питань здійснення контролю і регулювання інформаційних
процесів – від позиції Хаміда Мовлада обґрунтування необхідності виняткового контролю до
визнання Леонардом Суссманом такого контролю неефективним, а значить – недоцільним [5].

Представники США і європейських країн виступають, в основному, проти регулювання
змісту інформації в Інтернеті, тоді як представники азіатських країн, таких як Китай, Сінгапур
і ін., підтримують таке регулювання [6].

Щодо доцільності такого контролю, на нашу думку, необхідно виходити з принципу
мінімального державного втручання у відносини щодо використання Інтернету і встановлення
суворих правил лише в тих випадках, коли відсутність правового регулювання відповідних
суспільних відносин створює загрозу фінансовій та інформаційній безпеці країні, захисту
прав громадян, юридичних осіб, держави.

При цьому, на нашу думку, повинні враховуватися реальні можливості держави для того,
щоб не закріплювати у законодавстві положення, реалізація яких згодом буде неможливою,
бо законодавство у галузі регулювання відносин щодо використання Інтернету страждатиме
декларативністю, що призведе до негативних наслідків серед суб’єктів інформаційного обміну,
посилення правового нігілізму у суспільстві.

Правова проблема вибору механізму регулювання електронної фінансово-економічної
господарської діяльності, і у цілому, інформаційних відносин, що формуються у процесі
використання глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, разом з проблемою оподаткування
доходів, прибутку суб’єктів електронної економічної (господарської) діяльності, стають все
більш актуальними  для більшості індустріально розвинених держав світу.  Зокрема, відчувають
потребу якісного організаційно-правового регулювання для захисту прав і охоронюваних
інтересів, належного виконання конституційного обов’язку щодо сплати податків їх фіскальні
органи, і міжнародні організації,  споживачі різних послуг, що надаються з використанням
мережі Інтернет, а також фізичні і юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність з
використанням мережі Інтернет – потенційні платники податків.

На сьогодні не існує комплексних досліджень даної проблематики в юридичній науці (
теорії інформаційного, адміністративного та податкового права). Разом з тим глобальна
комп’ютерна мережа Інтернет досягла такого стрімкого рівня розвитку, що повинна мати
право на  поглиблену увагу законодавців і суспільства. Як наслідок, це  неминуче призведе від
саморозвитку до державного регулювання діяльності, пов’язаної з глобальною мережею, і у
першу чергу – потреби регулювання фінансових відносин щодо використання Інтернету для
податкової звітності, обробки інформації про недобросовісних платників (скасування
реєстрації).
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Вирішення проблеми оподаткування результатів економічної діяльності, пов’язаної з
використанням глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, ускладнюється у всьому світі тим,
що чинне національне податкове законодавство усіх країн орієнтовано на врегулювання
традиційних правовідносин. Тому при використанні глобальних комп’ютерних мереж як
інструменту отримання надприбутків, з одного боку, і непрозорих розрахунків, з іншого,
більшість норм виявляються складнозастосовними.

Необхідно вирішувати проблему юрисдикції, що зумовлена насамперед
екстериторіальністю мережі Інтернет, що не дозволяє повною мірою здійснювати податковий
контроль у межах конкретної держави. Рух інформації в Інтернеті через специфіку цієї мережі
часто не може бути регламентований законодавством тільки однієї країни, у зв’язку з чим
виникає необхідність підготовки узгоджених міжнародно-правових актів.

Рішення, спрямовані на заборону або обмеження доступу до електронної торгівлі, надання
оплатних послуг може призвести до непрогнозованих втрат економіки і подальшого
технологічного занепаду, відставання від інноваційного розвитку інших держав.

На нашу думку, можна відмовитися на певний період (скажімо, 5 років) від оподаткування
внутрішньої електронної роздрібної торгівлі (послуг) за повним переліком податків (виходом
було б запровадження необтяжливого фіксованого податку до підприємств, які ведуть лише
роздрібну електронну торгівлю). Економічний ефект від пожвавлення внутрішнього ринку
через нові технології перевищить суму гіпотетично нестягнутих податків. У зв’язку з цим не
доцільно обмежувати митними зборами роздрібну торгівлю за кордон.  Вважаємо, що митні
збори та ПДВ з товарів, що надходять із-за кордону через електронну торгівлю, повинні
стягуватися за тих само умов, що й нині при перетині кордону.

Автор запрошує інших дослідників зазначеної проблематики до подальших пошуків та
обговорень.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО
КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ

СПИРТУ ТА АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
У статті досліджено основні проблеми правового регулювання податкового контролю

у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв в Україні.

In the article the basic problems of legal regulation of tax control in the production and sale
of alcohol and alcoholic beverages in Ukraine.

Ключові слова: правові засоби регулювання, податковий контроль, виробництво, обіг,
спирт, алкогольні напої.

Основними засадами внутрішньої політики України в економічній сфері є створення
сприятливих умов для розвитку підприємництва, зменшення втручання держави в економічну
діяльність суб’єктів господарювання, спрощення системи отримання дозволів, зниження тиску
на бізнес з боку контролюючих органів; перехід на європейську модель ринкового нагляду,
якості та безпеки продукції; детінізація економіки, створення сприятливих умов для діяльності
економічних агентів у легальному правовому полі [1].

Спиртова та лікеро-горілчана промисловість традиційно мають високий експортний
потенціал і залишаються одними із бюджетоформуючих галузей України. Проте сталий
економічний розвиток неможливий в умовах незбалансованості важелів державного
податкового регулювання, високого рівня податкового навантаження, відсутності реальних
економічних стимулів щодо легальної господарської діяльності, складного та суперечливого
податкового законодавства і податкового контролю.

Дослідженню загальнотеоретичних і прикладних проблем правового регулювання
податкового контролю присв’ячені наукові праці таких вчених, як О. Ф. Андрійко, О. Є. Алісов,
Є. Б. Кубко, О. Д. Василик, Л. К. Воронова, В. М. Гаращук, Ю. В. Гаруст, П. Т. Гега,
О. П. Гетьманець, Л. М. Доля, В. П. Завгородній, А. Г. Зюнькін, М. П. Кучерявенко та ін.
Проблеми податкового контролю справляння акцизного збору в Україні розроблялися у
наукових працях Ю. В. Ващенка, О. Д. Данілова, Т. В. Паєнтко; у сфері торгівлі алкогольними
напоями – О. Негоди, Ю. Негоди та ін.

Віддаючи належне напрацюванням учених, необхідно зазначити, що проблеми правового
регулювання податкового контролю у cфері виробництва і обігу спирту в Україні залишаються
малодослідженими, відсутня їх чітка класифікація та визначення.

Метою статті є дослідження основних проблем правового регулювання податкового
контролю у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв в аспекті сучасного
вітчизняного стану юридичної науки, практики державного регулювання і контролю.

© Анісімова Н. М., 2011
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Основними проблемами правового регулювання державного контролю в Україні науковці
виділяють, такі як: відсутність єдиного нормативно-правового акта, в якому б чітко були
визначені загальні стандарти контролю, питання процедури контролю, законності використання
спеціальних технічних приладів під час контрольних дій, правил закріплення результатів
контролю тощо [2, с. 415]. Також у наукових публікаціях надаються пропозиції щодо вирішення
загальних проблем здійснення державного контролю в Україні. Зокрема, пропозиції щодо
необхідності систематизувати законодавство України про контроль і нагляд; розмежувати
його між собою та суміжними сферами діяльності людини для запобігання дублюванню в
правовому регулюванні сфери контролю і нагляду; увести загальновизначену стандартізацію
контролю; законодавчо визначити державний контроль, відмежувати його від нагляду та іншої
діяльності, а також закріпити поняття: „відомчий”, „міжвідомчий”, „надвідомчий”, вирізнити
їх особливі риси, умови та спрощені процедури здійснення [2, с. 415–424].

Аналіз сучасних вітчизняних досліджень засвідчив, що система державного контролю в
цілому, повноваження і система органів повинні формуватися із урахуванням, з одного боку,
сфери контрольно-наглядової діяльності [2, с. 416], стану її соціально-економічного розвитку,
адміністративно-правового статусу державного контролюючого органу [3, с. 413], з іншого –
оптимального для вітчизняної практики міжнародного досвіду контрольної діяльності
податкових служб світу.

Податковий контроль належить до видової групи міжвідомчого контролю спеціалізованими
контролюючими органами [2, с. 419]. Отже, виходячи із запропонованих науковцями положень,
податковий контроль у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв є видовою і
специфічною складовою загальної системи державного регулювання і контролю.

Однією із основних проблем правового регулювання податкового контролю у сфері
виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв є невідповідність адміністративно-правового
статусу Департаменту САТ ДПА України правовому статусу органів державної податкової
служби (далі – ОДПС), а також предмета податкового контролю і необхідним компетенційним
межам сфери контрольної діяльності.

По-перше, Департамент САТ ДПА України функціонує не як орган виконавчої влади
спеціальної компетенції, а як самостійний підрозділ у складі ДПА України з правами юридичної
особи та його регіональними управліннями у складі ДПА АР Крим, областей, м.м. Києва та
Севастополя [4].

По-друге, виходячи із результатів наукових досліджень, межі можливої та необхідної
діяльності державного органу повинні визначати його правовий статус внаслідок визначення
його прав і обов’язків [3, с. 413]. Функціонально Департамент САТ ДПА України виконує
достатньо широке коло завдань, прав і обов’язків державного регулювання і контролю у
сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв. Результати порівняльного аналізу
визначених у нормативно-правових актах завдань, прав і обов’язків Департаменту САТ ДПА
України та його регіональних підрозділів засвідчили, що у більшості випадків вони виходять за
межі можливої та необхідної діяльності ОДПС і їх встановленого правового статусу *.

Аналіз стану правового регулювання та практики діяльності Департаменту САТ ДПА
України і його регіональних управлінь засвідчив, що їх компетенція передбачена різними
нормативно-правовими актами, що регулюють відносини державного регулювання і контролю
за виробництвом і реалізацією спирту та алкогольних напоїв. Зазначена сфера діяльності

* У теорії права під статусом або правовим статусом суб’єкта розуміють його правове положення,
яке характеризується законодавчо закріпленим комплексом юридичних прав та обов’язків [3, с. 413].
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уповноваженого органу ОДПС змістовно мала б підпадати під правовий режим Закону України
„Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” вiд
05.04.2007 р. № 877-V, дія якого не поширюється на відносини, що виникають у сфері контролю
за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку
проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв*.

Аналіз нормативно-правових актів у сфері виробництва і реалізації спирту та алкогольних
напоїв дозволив класифікувати функції, форми і засоби державного регулювання і контролю
на такі їх основні групи:

1) здійснення виробництва спирту етилового, в т.ч. як лікарського засобу (спирту етилового
ректифікованого виноградного і спирту етилового ректифікованого плодового) лише на
державних підприємствах, що дає підстави вважати виробництво спирту – державним
сектором економіки і, згідно зі ст. 22 Господарського кодексу України, застосовувати усі
необхідні засоби державного регулювання;

2) ліцензування виробництва:
– спирту етилового, спирту коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого

виноградного і спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного,
спирту-сирцю плодового – юридичними особами;

– біоетанолу, спирту коньячного і плодового, алкогольних напоїв за умов забезпечення
повного технологічного циклу виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією, спеціальною тарою і кваліфікованими фахівцями;

– алкогольних напоїв – суб’єктами господарювання різних форм власності;
3) затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо

виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового, а також
контроль за дотриманням зазначених умов;

4) проведення атестації виробництва спирту, алкогольних напоїв парфумерно-косметичної
продукції з використанням спирту етилового;

5) здійснення пломбування та затвердження переліку місць можливого доступу до спирту
на брагоректифікаційних апаратах підприємств-виробників спирту та спиртовмісної продукції;

5) ведення реєстру місць зберігання спирту у єдиному реєстрі при виробництві спирту
етилового, спирту коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного
і спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю
плодового та алкогольних напоїв, а також видача довідок про відповідність місць зберігання
спирту встановленим нормам і правилам безпеки і контролю;

6) ведення реєстру закладів охорони здоров’я і підприємств зооветеренарного постачання,
що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеренарні цілі;

7) ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом
коньячним на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією;

* Державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних  органів виконавчої
влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених
законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання
та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт і послуг, прийнятного
рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища [5].
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8) ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту
коньячного;

9) контроль за випуском і обігом спирту й алкогольних напоїв шляхом організації
функціонування контрольних постів на акцизних складах, що виробляють спирт, видача дозволів
на відвантаження спирту у визначених нормативно-правовими актами випадках, а також
податкових постів на підприємствах виробниках продуктів органічного синтезу і підприємствах
СПД, що використовують спирт етиловий для виробництва лікарських засобів;

10) оформлення і видання Департаментом САТ ДПА України нарядів на відпуск спирту
для його споживання на внутрішньому ринку та здійснення контролю за його цільовим
використанням, нарядів на відпуск спирту на експорт;

11) контроль за транспортуванням спирту етилового, коньячного і плодового, який
відвантажується за ставкою акцизного збору нуль гривень з 1 літра 100-відсоткового спирту,
по території України з моменту відвантаження його із спиртозаводу до місця призначення
шляхом супроводження працівниками ОДПС;

12) контроль за транспортуванням спирту етилового, коньячного і плодового шляхом
попереднього інформування ОДПС і супроводження під час транспортування спирту
етилового, коньячного і плодового в режимі перевезення небезпечних вантажів, за наявності
товарно-транспортної накладних у формі бланків суворої звітності на спирт, високооктанових
кісневмісних домішок та алкогольних напоїв при перевезенні автомобільним транспортом;

13) контроль за зберіганням, переміщенням, транспортуванням спирту етилового
залізничним, водним та автомобільним транспортом шляхом застосування (затвердження)
нормативів природних втрат;

14) контроль за випуском і обігом спирту етилового денатурованого (спирту технічного)
шляхом затвердження переліку державних підприємств-виробників спирту етилового
денатурованого (спирту технічного) та підприємств-виробників продуктів органічного синтезу,
а також необхідних квот річного відвантаження такого спирту;

15) здійснення контролю за цільовим використанням спирту етилового, що застосовується
для виготовлення лікарських засобів;

15) ліцензування експорту спирту етилового і його оптової реалізації споживачам України
здійснюється через державні підприємства концерну „Укрспирт”;

16) ліцензування оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
17) забезпечення виготовлення, зберігання, продаж, облік та використання марок акцизного

збору на алкогольні напої (вітчизняного та імпортного виробництва із голографічними
захисними елементами), контроль за дотриманням правил маркування, наявністю цих марок
на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

18) затвердження документальних форм контролю за обігом спирту щодо обсягу, мети
використання спирту, розрахунку прогнозної потреби спирту на визначений період, обсягу
виробництва і реалізації спирту та алкогольних напоїв

19) проведення документальних податкових перевірок, застосування санкцій передбачених
податковим законодавстом і застосування фінансових санкцій, передбачених ст. 17 Закону
України „Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР
(далі – Закон № 481/95).
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Зазначений вище перелік груп функцій, форм і засобів державного регулювання і контролю
встановлені рядом спеціальних підзаконних нормативно-правових актів, що видані ДПА
України та іншими міністерствами і відомствами різного підпорядкування і компетенції. Із
цим пов’язана наступна проблема правового регулювання податкового контролю у сфері
виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв, що полягає, з одного боку, у хаотичності
несистематизованості закріплення юридичних прав і обов’язків учасників правовідносин,
складності і несистематизованості нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності
Департаменту САТ ДПА України, його територіальних управлінь, інших уповноважених
державних органів. З іншого – проблема полягає у неналежній якості зазначених нормативно-
правових форм регулювання, відсутності у них чітких принципів, систематизованих форм,
засобів і методів державного регулювання і контролю, закріплення у єдиному акті класифікації
основних юридичних прав і обов’язків учасників виробничих, торговельних і контрольних
відносин.

Відповідно до ст. 92 Конституції України, виключно законами України визначаються основні
обов’язки громадянина, організація і діяльність органів виконавчої влади. Основні обов’язки
суб’єктів господарювання у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв, а також
функції та повноваження Департаменту САТ ДПА України, його регіональних підрозділів
передбачені у таких нормативно-правових актах, як: 1) Господарський кодекс України,
Податковий кодекс України; Закон України № 481/95, 2) постанови КМ України у сфері контролю
за виробництвом та обігом спирту – загальною кількістю 14; накази ДПА України та інших
міністерств і відомств – 13; 3) постанови КМ України у сфері контролю за виробництвом та
обігом алкогольних напоїв – 5; накази ДПА України та інших міністерств і відомств – 6.

Зазначені вище нормативно-правові акти встановлюють:
1) складний перелік повноважень, функцій, форм і засобів Департаменту САТ ДПА

України, його регіональних підрозділів щодо забезпечення контролю за сплатою податків;
функціонування ринку спирту та алкогольних напоїв, їх експорту і імпорту; обмеження обсягів
нелегального виробництва, обігу та зростання обсягів фальсифікованої продукції, нагляд за
дотриманням норм іншого законодавства ніж податкове;

2) складний порядок обліково-контрольного документообігу на рівні виробництва і обігу
спирту та алкогольних напоїв, що сприяє вчиненню порушень норм права, тінізації обігу
підакцизних товарів;

3) недосконалий порядок продажу уповноваженими державними органами акцизних
марок платникам акцизного податку, що проводиться з урахуванням планових щомісячних
обсягів виробництва алкогольних напоїв. При цьому не враховується фактичний обсяг
виробленої алкогольної продукції.

Незважаючи на прийняття Податкового кодексу України від 2.12.2010 р. № 2755-VІ і
скорочення кількості нормативно-правових актів у сфері здійснення податкового контролю,
його норми не передбачають необхідної зміни адміністративно-правового статусу
Департаменту САТ ДПА України і оптимізації правових засобів щодо вирішення проблеми
підвищення ефективності державного контролю й нагляду у сфері виробництва і обігу спирту
та алкогольних напоїв.

Таким чином, на підставі зазначеного вище можна зробити такі висновки:
1. Податковий контроль у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв є видовою

і специфічною складовою загальної системи державного регулювання і контролю.
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2. Однією із основних проблем правового регулювання податкового контролю у сфері
виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв є невідповідність адміністративно-правового
статусу Департаменту САТ ДПА України встановленому у законодавстві правовому статусу
ОДПС, а також предмета податкового контролю і необхідних компетенційних меж сфери
контрольної діяльності уповноважених органів.

3. Функції, форми і засоби державного регулювання і контролю, що застосовуються
Департаментом САТ ДПА України, встановлюються складною і несистематизованою
сукупністю нормативно-правових актів ДПА України та державних органів, що не мають
єдиних принципів і необхідних елементів механізму державного контролю. Зазначений масив
нормативно-правових актів встановлює хаотичну сукупність юридичних прав і обов’язків
виробників підакцизних товарів і суб’єктів торговленої діяльності, а також компетенцію
регулюючих та контролюючих органів, що негативно впливає на результати їх діяльності.

Перспективне вирішення основних проблем правового регулювання податкового
контролю у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв можливо шляхом
визначення у законодавстві (наприклад, Законі України № 481/95) чітких правових норм, що
визначають адміністративно-правовий статус органу державного регулювання і контролю із
спеціальним (галузево-правовим) статусом. Також у зазначеному законі доцільно передбачити
переліки публічних юридичних прав і обов’язків основних учасників регуляторних, контрольних
правовідносин.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

У статті досліджено ситуацію, що склалася із забезпеченням українським
законодавством охорони авторських прав в Інтернеті. Проаналізовано причини, у зв’язку
з якими виникає потреба внести зміни до законодавства на рівні доповнення
термінологічної бази, розробки та створення спеціалізованих галузевих норм і положень.

In article examines the situation that take a place in the Ukrainian legislation with providing
copyright protection in the Internet environment. Analyzed the reasons and facts due to which
there is a need to make changes to the legislation at the level of complement of terminological
database, development and creation of specialized rules and regulations.

Ключові слова: авторське право, Інтернет, інтелектуальна власність, законодавство.

Сьогодні відбувається перегляд і зміна пріоритетів як на світовому, так і на рівні
особистісному під впливом зростаючої ролі інформаційно-комп’ютерних технологій,
підсилених телекомунікаційними технологіями. Людина перетворюється на особливий суб’єкт,
який взаємодіє із навколишнім середовищем і причому найбільш відчутним при таких
каталізаторах є вплив на культурну, особистісну та загалом інформаційну сфери. Водночас
людина залишається тим унікальним створінням, що може дивувати відчуттям прекрасного,
польотом своєї фантазії та способом вираження своїх почуттів, бачення світу, глибиною
наукової думки. Цей важливий елемент суспільних правовідносин, що називається творчістю,
не був залишений законодавцем без уваги, так як чітко вбачалася потреба захисту автора та
його творів не лише як гарантія держави, а і як процес формування культурної спадщини
нації. Зазначене виразилося у основоположному законі України, де кожний громадянин має
право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати
або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом [1]. Разом з цим
ситуація, що склалася сьогодні з охороною авторських прав в Україні, суперечить положенням
норм Конституції. Питання захисту і забезпечення авторських прав в Інтернеті сьогодні є
визнаною проблемою в правовій сфері.

Метою статті не є доведення непотрібності, а навпаки – створення і пошук механізмів
законодавчого регулювання мережевого простору законодавством. Розглядається необхідність
зваженого, гуманного а головне неупередженого підходу до вирішення цього питання.
Наголошується на розробці норм, які можливо, і відрізнятимуться від класичної концепції
права, але будуть виражати основні принципи правосуддя. Захист авторських прав у
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комп’ютерній мережі є лише однією із проблем, викликаних виникненням і розвитком нового
простору суспільних відносин.

Драма, яка сьогодні повстала стосовно порушення авторських прав у глобальній мережі,
безумовно має меркантильне підґрунтя, що, у свою чергу, зобов’язане сучасним принципам
і механізмам роботи індустрії культури. Правовласники насамперед захищають власні позиції
і капітали, а не ім’я автора розуміючи, яку небезпеку безкордонна мережа становить для
індустрії, також і для „індустрії” її „тіньових” правовідносин, адже прекрасним ремеслом
творчості, це назвати не можна. Людина перетворилася на споживача культури, з кожним
роком виробляється більше фільмів, видруковується більше книжок, записується музичних
творів – такі прискорені темпи споживання медіапродукції забезпечуються велетенськими
медіакомпаніями, які і є правовласниками більшості майнових прав. Завдяки цьому виникли
окремі культурні течії, а прибутки від користування авторськими правами є одними з основних
статей доходу правовласників. Компанії, які є правовласниками об’єктів авторського права,
несуть великі збитки у зв’язку з хаотичним та неконтрольованим розповсюдженням їх творів
в Інтернеті. У той час як мільйони людей по всьому світу безперешкодно можуть обмінюватися
інформацією на некомерційній основі. Авторитетне статистичне джерело Internet World Stats
повідомляє, що станом на 2010 рік населення земної кулі становило понад 6,84 млрд. осіб,
серед яких майже 2 млрд. є користувачами Інтернету, що становить 28 % від загального
показника населення планети [8]. Крім того, користувачі цієї мережі є соціально активними
групами населення, що пов’язується із самим вмістом Інтернету.

Дані, що наповнюють Інтернет у вигляді контенту – тексту, звукових файлів, зображень,
відеокліпів, тощо – є об’єктами авторських прав. Крім того, навіть щоб потрапити у цю
комп’ютерну мережу, необхідно скористатися операційною системою та спеціальним
програмним забезпеченням, які, в свою чергу, є також об’єктами авторського права. За
підрахунками спеціалістів, загальний обсяг інформації, яка перебуває в мережі Інтернет станом
на 2010 рік становить понад 500 млрд. гігабайт, причому цей показник невпинно зростає [5].

На сьогодні існує значна кількість нормативних актів національного та міжнародного рівнів,
що регулюють правовідносини стосовно авторських прав. Але через особливості
функціонування Інтернету, а саме; анонімності користувачів, екстериторіального характеру,
свобод та швидкості поширення інформації – порушення авторських прав стало настільки
буденним і поширеним явищем, що особа, вчиняючи протиправні дії, просто не усвідомлює
їх сутності, а навпаки гадає, що діє в рамках закону. Окреслюючи проблеми недосконалості
юридичних норм для захисту прав автора чи правовласника в Інтернеті, доцільно вказати на
неможливість застосовувати деякі норми через згадані вище причини, чи відсутність таких
норм взагалі. При цьому необхідно усвідомлювати неможливість чи проблеми застосування
діючого „copyright-законодавства” в правовідносинах, що виникають і протікають у мережі
Інтернет.

Однією з проблем недосконалості вітчизняного законодавства відносно забезпечення
захисту та дотримання прав авторів і правовласників в Інтернеті є сукупність соціально-
економічних факторів, які спричинили сповільнення поширення та використання сучасних
технологій на території України. Причому створення відповідних часу та технологіям правових
положень захисту прав автора є основою розвитку культурної інфраструктури в країні та
передумови залучення іноземних інвестицій.



196                                                                                                             Право

Саме значення терміна „Інтернет” у нормативних документах України дається таке, як:
„всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним
адресним простором і базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними
стандартами” [12]. Питання надання правової охорони та врегулювання відносин стосовно
авторських прав, як у звичному розумінні так і в межах віртуальної мережі, розглянуто в
Цивільному кодексі, законах України „Про авторське право та суміжні права”, „Про
розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних
програм, баз даних”, а також деяких нормативних документах міжнародного значення.
Особливістю правового захисту об’єктів авторського права в Інтернеті, згідно з українським
законодавством, є відсутність будь-яких спеціальних нормативних актів. Тобто для здійснення
такого захисту застосовуються загальні чи особливі норми згаданих нормативних актів, у яких
межі їх застосування не конкретизуються. Хоча окремо потрібно зазначити, що ці нормативні
документи розроблялися у часи, коли мережа ще не відбулася як нове поле правовідносин
через її недоступність чи низький показник поширення. До таких нормативних документів,
що містять загальні норми, можна віднести Закон України „Про авторське право і суміжні
права”, де у ст. 3 визначається, що дія закону поширюється на твори і об’єкти суміжних прав
незалежно від місця їх оприлюднення [5]. Як можна побачити, норма поширює на коло
правовідносин дію відповідних статей Закону, які містять перелік об’єктів авторського права,
і не конкретизує, де саме повинні бути оприлюднені ці твори, аби визнаватися і охоронятися
законом.

Більшість порушень авторських прав в Інтернеті виражається в незаконному відтворенні і
копіюванні музичних, художніх, літературних творів чи комп’ютерних програм без
попереднього надання на це згоди автором чи правовласником. Також, враховуючи доступні
сьогодні технічні засоби, має місце і порушення немайнових прав авторів, а саме плагіат,
який може виглядати як немотивоване відтворення. Українським законодавством відтворення
визначається так: „Виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми
в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в
електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати
комп’ютер [5]. Причому частина порушень є спонтанними, тобто внаслідок особливості
функціонування телекомунікаційних мереж і комп’ютерної техніки, права в ретроспективі
чинного законодавства все-таки порушуються самою технікою, а не з умисної волі особи.
Надсилаючи певний обсяг даних з одного куточка планети в інший, що беззаперечно є великим
досягненням розвитку телекомунікацій, цей пакет даних копіюється багато разів, із сервера на
сервер залежно від маршруту. Такий само процес відбувається навіть при обміні файлами із
пристроєм, що перебуває поблизу через мережу. При цьому виникає питання, як саме такі
дії впливають на дотримання авторських прав і як саме необхідно реформувати вітчизняне
законодавство відповідно до такої ситуації.

Мережа є досить зручним інструментом для представлення свого твору світу, і подання
його у зручній формі, незалежно чи це короткий вірш, чи велике полотно. Проблема
дотримання цих прав у мережі виражалася у тому, що деякі твори чи новини могли бути
представлені під іншим іменем, але на сьогодні таке явище майже зникло. Причиною цього,
є зростаючий рівень правосвідомості і культури користувачів мережі, а головне – створення
єдиних норм поведінки в різних Інтернет-ресурсах. Наприклад, вказування першоджерела
розміщеної інформації чи зазначення імені автора, є обов’язковими моральними нормами
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поведінки в мережі. Хоча необхідно спочатку зазначити, що увага далі буде сконцентрована
саме на майнових правах автора чи правовласників, як економічної і майнової складової
комплексу гарантованих державою прав.

До виключних майнових прав автора чи правовласників Законом включено досить
широкий перелік дій, виконання яких може заборонятися чи вчинятися лише з їх дозволу. До
таких дій, крім права на відтворення, віднесено також і право на публічне виконання, сповіщення,
демонстрацію, показ твору та інші [5]. Більшість із них може відбуватися в віртуальному
просторі Інтернет, але першопричиною таких правопорушень є спосіб переносу твору до
Інтернет, тобто його електронне оприлюднення. У такому розумінні оприлюднення являє
собою створення та опублікування цифрової копії об’єкта авторського права та розміщення
його в Інтернеті, або створення його безпосередньо в мережі. Такі дії роблять твір доступним
для відтворення іншим особам. Якщо ряд таких дій вжито правовласником добровільно, із
наданням вільного доступу до нього, то такий твір можна розглядати як публічно
оприлюднений. Прикладом можна навести розміщення музичними гуртами „Тартак” та
„Radiohead” своїх нових альбомів пісень на власних сайтах у вільному доступі в Інтернеті. У
даному випадку ці гурти є авторами і правовласниками, а такі дії є правомірними. Але якщо
особа придбала диск і вирішила перенести його вміст у власну електронну бібліотеку,
паралельно із цим надаючи іншим особам доступ до цього твору, чи варто вбачати в таких
діях ознаки правопорушення?

Стосовно цього Верховний Суд України постановив, що: „Розміщення творів у мережі
Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є поданням творів до загального
відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-
якого місця і у будь-який час за їх власним вибором відповідно до пункту 9 частини третьої
статті 15 Закону № 3792-ХІІ, тобто таке розміщення є правомірним лише з дозволу автора чи
іншої особи, яка має авторське право. Згідно зі статтею 1 Закону № 3792-ХІІ відтворенням є
виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій
матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній
(у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер.” [6]. Таке
роз’яснення є досить доречним і також свідчить про обізнаність із потенціалом сучасних
технологій. Окремо хочеться відзначити сучасність поглядів, розуміння закону та ситуації і
внутрішніх переконань. Адже 10 років тому у справі, яка дійшла за ланцюгом оскарження і
перевірки рішення до Вищого арбітражного суду України, де мотивувалося, що розміщення
матеріалу на сайті у системі Інтернет не є використанням твору, оскільки воно не належить, ні
до відтворення, ні до показу, ні до сповіщення твору, у зв’язку з чим не потребує дозволу
особи, яка має авторське право [11].

Комп’ютерна програма і аудіовізуальний твір мають відносно різні форми прояву і
властивості, але при порівнянні їх у електронній формі і розміщенні в Інтернеті вони набувають
спільних рис і єдиного характеру. Крім того, є ряд творів, які не можна повноцінно представити
в Інтернеті, наприклад: твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва тощо.
Характерно, що навіть і розробляючи спеціальні норми, що регулюватимуть ці питання,
акцент треба робити на тому, що технології і база законодавства постійно розширюються у
зв’язку з виникненням нових форм і способів волевиявлення осіб чи нових форм
правовідносин, що веде лише до ускладнення законодавства як соціального феномену.
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Однією з унікальних властивостей комп’ютерних технологій є створення ідентичних копій
будь-якого файла, якщо раніше, наприклад, для того щоб зробити копію музичної касети,
необхідно було мати пусту аудіокасету, спеціальний магнітофон та витратити на це певний
час, причому не завжди копія мала якість оригіналу. Фактично, при розробленні галузевого
законодавства важко було передбачити такий прорив в інформаційно-комп’ютерних
технологіях і, як показувала практика, для тиражування в значних кількостях необхідно було
мати спеціальне устаткування і матеріали на відміну від сьогодення. Для створення будь-якої
кількості ідентичних копій аудіофайлів достатньо лише виконати елементарні дії в операційній
системі, що займе мінімум часу. Можливості моментального тиражування та розповсюдження
творів, а також отримання доступу до них за рахунок збільшення показників проникнення
Інтернету, розвиток мобільного Інтернету – все це стало одним із головних каталізаторів
зародження явища, яке дало безмежні можливості для розповсюдження знань і фактично
нівелювало піратство у звичному для нас розумінні. Одночасно ніщо не забороняє
розповсюджувати цією мережею і твори не порушуючи авторських прав. Але питання
регулювання авторських прав у мережі не стояло б так гостро, якби дійсно автори викладали
твори в вільному доступі.

Піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав відповідно до чинного
законодавства визначається як „опублікування, відтворення, ввезення на митну територію
України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників
творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм
організацій мовлення” [5]. Цю дефініцію можна застосовувати до існуючих випадків в
Інтернеті, але лише до окремої частини. Одним із найпопулярніших способів, яким контент
поширюється у глобальній мережі (як легальний, так і нелегальний), є використання протоколу
р2р. При звичному способі обміну файлами — одна сторона надсилає файл адресату і він
його отримує у такому вигляді, у якому він був переданий. При використанні протоколу p2p
кожна із сторін одночасно є і відправником і отримувачем, оскільки файл розсилається та
отримується частинами. Проблемність регулювання полягає у тому, що торрент-сайти не
містять самого об’єкта авторського права, а лише посилання на осіб, які ним володіють, при
чому ці особи можуть перебувати в найрізноманітніших куточках землі одночасно.
Заборонити використовувати ці технології неможливо та недоцільно, так як вони
використовуються і у цілком легальних цілях. Припустимо, це те саме, що заборонити певну
прогресивну технологію телефонного зв’язку, яка використовується в країнах світу, оскільки
за її допомогою терористи готують теракти і координують свої дії. Крім того, існують і інші
способи обміну файлами та завантаження їх до мережі, під час яких ніхто не може
проконтролювати цей процес, чи інспектувати велику кількість файлів на факт порушення
авторських прав. Крім того, невідомо, хто саме завантажив файл у мережу, особа яка має
необхідний обсяг прав чи інше, у чому і виражається анонімність користувачів мережі.

Хоча, як показує світова практика боротьби з незаконним розповсюдженням об’єктів
авторського права через Інтернет, правовласники все ж таки санкціонують застосування норм
впливу до осіб, що забезпечують таке розповсюдження. Наприклад, 17 квітня 2009 винесено
обвинувальний висновок проти засновників проекту Pirate Bay (свого часу, найбільший у
світі торрент трекер), де позивачами виступала велика група правовласників. Тут можна згадати
приклад про терористів і телефонні з’єднання. Конструкція прецеденту має такий вигляд –
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осіб, що організовували роботу та вдосконалювали телефонні з’єднання, визнають винними
у сприянні терористичній діяльності.

У деяких країнах розгорнулася практика реформування копірайтзаконодавства. Так, у
Франції викликало напруження прийняття найрадикальнішого закону про копірайт в Інтернеті
під назвою HADOPI. У цьому проекті містилися норми про вжиття заходів щодо обмеження
доступу та користування Інтернетом, розсекречення інформації провайдерами на запит
правовласників без рішення суду, а також не розглядалося застосування презумпції невинності.
Підставою для вжиття таких заходів є, так зване, трикратне порушення авторського права в
віртуальному просторі Інтернет [9]. Безпосередньо такий законопроект відображає лише
амбіції правовласників в особі рекордингових компаній та медіамагнатів. Отримання контролю
над потоком інформації в Інтернеті, змушування провайдерів сприяти викриттю фактів
порушення прав, які вони мають, та інші подібні положення є лише спробою повернути до
рук прибуткове русло, над яким вони втрачають контроль, незважаючи при цьому на те, що
вони своїми діями зазіхатимуть на порушення основоположних прав людини. Також практика
прийняття подібних законів спостерігається в Канаді, Сингапурі. Подібні закони уже діють у
Південній Кореї та Бразилії.

Зазначені норми хоча і мають виховний та попереджувальний характер, але по своїй суті
залишаються дуже спірними. Отримуючи ІР-адресу та встановлюючи її власника за
допомогою провайдера послуг Інтернету, правовласник чи правоохоронний орган не може
з точністю стверджувати, хто саме завантажив чи скопіював собі твір з мережі. Адже ІР-
адреса – це лише тимчасовий (чи у деяких випадках постійний) номер комп’ютера для його
ідентифікації в мережі, але не особи, яка переглядає за його допомогою мережу. На сьогодні
вже практично можна дослівно сприймати поняття „персональний комп’ютер”, а не як
переклад з англійської мови, але про повну деанонімізацію в мережі говорити не можна.
Класичний підхід держави до захисту авторських прав в Інтернет і його реалізація в кінцевому
рахунку можуть призвести до зловживання нормами та виникнення помилкових колізій,
порушень фундаментальних прав доступу до знань і інформації, колапсу на законодавчому і
культурному рівнях.

Також у жодному разі не можна розглядати відсутність регулятивних норм (політика
невтручання) як шлях до належного провадження державної політики стосовно захисту прав
та інтересів громадян в Інтернеті. Необхідність у реформуванні законодавства полягає не
лише в неможливості застосовувати існуючі норми до нового простору із власними
принципами та закономірностями, а саме для врегулювання нових форм правовідносин, що
виникли у зв’язку з еволюцією засобів телекомунікації.

У таких відносинах учасниками, крім особи, що використовує твір, автора і правовласника,
втягнуті і суб’єкти, правовідносини яких сучасним „copyright-законодавством” не регулюються
як такі, але відношення до дотримання прав автора в мережі мають саме безпосереднє. Такими
суб’єктами можуть бути провайдери Інтернет-послуг, власники домену, на якому розміщено
сайт, адміністрація сайта, що виконує технічні і представницькі функції тощо. Як правило, цих
осіб дуже часто звинувачують у допущені порушень авторського права на сайтах, якими
вони володіють чи виконують наглядові функції. Але, переглянувши щоденний потік інформації
на сайті, стає зрозуміло, що людина просто фізично не може аналізувати такі обсяги даних.
Також не вироблено чіткого механізму для встановлення особи автора чи правовласника в
мережі. Автор, користуючись правом забороняти копіювання і відтворення свого твору, при
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виявлені його в мережі може звернутися до адміністрації з вимогою забезпечити дотримання
його прав. Тут власне і проявляється одна з негативних сторін анонімності перебування в
мережі Інтернет – особа, що відповідає за контент наповнення сайта і дотримання загальних
умов користування, не може визначити, хто саме звернувся, із вимогою припинення
правопорушення і чи був цей твір розміщений особою, яка має необхідний обсяг матеріальних
прав на вчинення таких дій.

Свого часу, Сполучені Штати Америки, розуміючи виклик, який був поставлений
розвитком глобальних комунікацій і формуванням інформаційного суспільства перед країною,
у якої однією з головних статей експорту є саме права на об’єкти інтелектуальної власності, а
культурний сегмент як частина економічної і соціальної складової держави є чи не найбільшою
в світі. 1998 року законодавча база США в частині захисту авторського права була доповнена
Digital Millennium Copyright Act – Законом про авторське право в цифрову епоху. Наприклад,
у даному акті містяться норми, що гарантують захист від несення відповідальності
постачальниками Інтернет-послуг за порушення авторських прав у мережі (Safe Harbour),
якщо вони виконали чи виконують ті чи інші умови для набуття таких переваг [7].

У часи укладання таких міжнародних документів як Всесвітня конвенція про авторське
право 1952 року, Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1971 року,
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 року (TRIPS), ніхто уявлення
не мав, що проблема дотримання та захисту авторських прав повстане саме так. Проте їх дія
донині є актуальною, адже творчість не покинула реальний світ, Інтернет є лише способом її
прояву. Далі, Європейською спільнотою було прийнято рішення переглянути головні юридичні
питання, що були викликані розвитком телекомунікаційних технологій стосовно захисту
авторського права, результатом чого була Директива ЄС 2001/29/ЄС. Серед цілей, що
розглядалися до вирішення в Директиві, є забезпечення дотримання прав автора в мережі у
зв’язку з розвитком економіки побудованої на знаннях, де інтелектуальна власність є основним
елементом інформаційного ринку. Прийняття таких документів зобов’язало держави-учасниці,
де це необхідно, провести нормативні реформи в своїх країнах [13].

Захист інтелектуальної власності є важливим для заохочення інновацій і творчості в
інформаційному суспільстві; і навпаки – великий науковий і культурний потенціал є
позитивним явищем для економічних процесів держави, та вкрай необхідним для її зростання.

Розвиток і самобутність мережі Інтернет породила власні особливості і закономірності,
які можуть і повинні бути властиві лише їй. При розробленні підходів до формування норм
регулювання копірайту в мережі, обов’язково необхідно взяти до уваги ці особливості.
Наприклад, нині у мережі можна придбати за будь-яку ціну чи взагалі безкоштовно книгу.
Розмір ціни залежить лише від рішення особи, що завантажує твір, або ж вона після прочитання
цієї книги може зробити благодійний внесок на користь автора. Це є зручним і гнучким
способом отримання автором винагороди, тим паче потреби у друці, оформленні,
тиражуванні, розповсюдженні, рекламі книги відпадають автоматично, беручи до уваги
потенціал і доступність мережевих і комп’ютерних технологій.

У середині мережі її учасниками створено і використовуються окремі види ліцензій, що
прекрасно задовольняють потреби мережі, а саме передачу необхідного обсягу прав чи
обов’язків без попередньої згоди автора, загальне визнання. Одним із найпомітніших проектів
такого типу є ліцензія, створена організацією Creative Commons. Вона являє собою свого
роду конструктор ліцензій, де автор формує загальний обсяг прав, що будуть обмежені чи ні
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при отриманні копії твору. Даний тип ліцензій може передбачати і комерційну основу
розповсюдження творів. На сьогодні Creative Commons адаптовано до законодавства 53
країн [4]. Серед цих країн є Україна, ведуться роботи по вдосконаленню дії цієї ліцензії, а саме:
перекладено і адаптовано тексти ліцензій, Міністерством юстиції України видано роз’яснення
щодо дії ліцензійного погодження в Україні.

Правовласники відчувають, як все важче стає контролювати обіг об’єктів авторського
права в Інтернеті. Створюються все нові технічні способи обходу законодавства, шифрування
інформації, що передається, зміна чи приховування ІР-адреси, для унеможливлення
встановлення фізичної адреси користувача. Разом з тим користувачі відчувають і натиск на
свободу доступу до мережі і користування нею, з боку влади та правовласників.

Україна не є країною з високими показниками аудиторії Інтернету і наданням доступу
через бібліотеки чи вищі навчальні заклади, а отже політика, яку провадили частково
Великобританія і Франція, не є прийнятною для нас стосовно санкцій і механізму захисту
авторських прав. Нагальнішими є проблеми подолання цифрової нерівності між верствами
населення, завершення розпочатих проектів і підтримання інноваційних рішень. Чи правильно
сьогодні назвати людей, які користуються досягненнями технологій, вільно обмінюються
думками, прагнуть збільшити фонд знань людства і при цьому не переслідують комерційних
вигод, – піратами і порушниками авторських прав? Світова спільнота повинна переглянути
свої позиції відносно індустрії культури та вільної творчості, і визначити, що саме в
майбутньому стане основою нових звершень людської думки.
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У статті досліджено особливості техніко-криміналістичного дослідження документів
по справах, порушених за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України.

In the article the features of техніко-криміналістичного research of documents are
investigational on the businesses broken on the signs of the article 212 of the Criminal code of
Ukraine.

Ключові слова: техніко-криміналістичне дослідження, документ, експертиза, підробка.

Призначення експертизи на досудовому слідстві – це процесуальна дія, що реалізується
при дотриманні визначених законом підстав і умов. Вона не обмежується лише винесенням
постанови про призначення експертизи, хоча є єдиною правовою основою її проведення. На
жаль, у законодавстві не вказано конкретних підстав для проведення експертизи, вони
визначаються в кожному конкретному випадку особою, що проводить розслідування.

У процесі розслідування податкових злочинів, зокрема передбачених статтею 212 КК
України, виникає необхідність у з’ясуванні різних обставин події злочину, достовірне
встановлення яких неможливе без звернення за допомогою до спеціалістів, що мають відповідні
спеціальні знання і знають методи дослідження (бухгалтер, економіст, діловод тощо).

Особливо широко використовуються знання спеціалістів при роботі слідчого з
документами, доданими до кримінальної справи як джерела доказів з метою виявлення в них
ознак чи слідів, що відносяться до предмета доказування. Використовуючись як матеріальні

http://creativecommons.org/international.������
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носії даних, пов’язаних з обставинами вчинення злочину, документи в певних випадках,
виступають об’єктами не лише слідчого, а й експертного дослідження.

У справах про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) для аналізу
документів з метою встановлення фактичних даних, що мають значення для повного і
об’єктивного вирішення справи одним із видів експертизи, яка проводиться на досудовому
розслідуванні, є техніко-криміналістична експертиза документів.

Виникнення, розвиток і впровадження криміналістичних знань в Україні безпосередньо
пов’язані з науковою і практичною діяльністю науково-дослідних інститутів судових експертиз,
які працюють під егідою Міністерства юстиції України, кафедр криміналістики Київського і
Одеського університетів, Харківського юридичного інституту, а також діяльністю експертно-
криміналістичних підрозділів МВС України. На сьогодні існує потужна наукова школа
українських криміналістів, які безпосередньо займаються експертним дослідженням
документів. До них можна віднести таких відомих учених, які зробили значний внесок у
методику дослідження документів, як В. Є. Коновалова, В. К. Лисиченко, М. В. Салтевський,
Г. А. Матусовський, М. Я. Сегай, В. І. Гончаренко та ін.

Питанням проведення експертизи присвячений розділ 18 КПК України [1, с. 441–451]. Усі
техніко-криміналістичні дослідження документів можна поділити на дві групи: дослідження
матеріалів документів і дослідження їх реквізитів. Коло питань, які вирішуються техніко-
криміналістичним дослідженням документів, достатньо широке. Конкретні питання
безпосередньо залежать від тих завдань, які необхідно вирішити в процесі розслідування
кримінальної справи, в якій джерелами доказів є певні види документів.

Щодо об’єктів техніко-криміналістичного дослідження документів, то найбільш
поширеними є: матеріали, що використовуються при виготовленні документів; реквізити
документа; речовини та засоби, що використовуються при виготовленні документів.

З-поміж об’єктів, які підлягають техніко-криміналістичному дослідженню, значне місце
належить бланкам документів. Згідно з правовими нормами, що регламентують документообіг
у певній галузі, до документів висувають різні вимоги, що залежать від вагомості документа,
його призначення, сфери документообігу тощо. Досить велику групу документів, насамперед
тих, що пов’язані з визнанням статусу особи, становлять платіжні засоби й інші документи
суворої звітності, найчастіше такими вимогами закріплюється форма та структура документа,
обов’язкові реквізити організації чи установи, а також особи, уповноважені виготовляти
документи чи їх бланки, способи друку, матеріали та фарби, система захисних засобів, які
повинні при цьому використовуватися. Такі документи чи бланки друкують за спеціальними
замовленнями на спеціалізованих підприємствах. Існують певні вимоги, відхилення від яких
ставить під сумнів чинність документа, а власне документ стає об’єктом техніко-
криміналістичного дослідження. Техніко-криміналістичне дослідження цих об’єктів найчастіше
зводиться до встановленого способу їх виготовлення, ідентифікації друкарських форм або
копіювальних приладів. Розглянемо деякі вимоги, закріплені в спільному наказі Міністерства
фінансів України, СБУ та МВС України за № 98/118/740 від 25 листопада 1993 р.

Пункт 4.1 цього наказу передбачає, що „поліграфічне виконання бланків цінних паперів і
документів суворого обліку повинно відповідати нормативно-технічній документації, що
розробляється для кожного виду бланків. Не допускається застосування одного і того само
графічно-художнього оформлення оригіналів бланків різних видів і призначення”.
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Згідно з пунктом 4.2 „для виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку використовується офсетний, високий, металографський, орловський,
флексографський, трафаретний способи друку або їх поєднання. При виготовленні бланків
обов’язково використовується не менше двох способів друку”.

У пункті 4.4 зазначено, що „підприємства повинні виготовляти тільки у власному
виробництві всі необхідні для виготовлення друкарських форм вихідні елементи: гільоші,
рельєфи, малюнки, гравюри, штампи, фотоформи тощо”.

Пункт 4.5 регламентує „цикл виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку, включаючи виготовлення друкарських форм, зразків, нумерацію, обробку повинний
бути замкненим на одному підприємстві. Кооперація підприємств не дозволяється”.

Пунктом 4.6 закріплено положення про те, що „тираж бланків цінних паперів і документів
суворого обліку повинний друкуватись на папері одного ґатунку і одного й того ж
підприємства, що виготовляє папір, одним номером і однією серією фарб. Рекомендується
друк цільними фарбами, але допускається застосування двох або більше фарб з кратністю
змішування 10 %. Захисні фарби повинні бути цільними і виготовленими на спеціалізованих
підприємствах” [2].

Найбільш поширеними способами підробки бланків є їх виготовлення чи копіювання з
використанням сучасних засобів „малої оперативної поліграфії” та за допомогою друкарських
форм або кліше, виготовлених вручну чи з використанням друкарських літер і рядків
лінотипного набору.

Серед підробок значну частку становлять бланки та документи, виготовлені з
використанням доступної копіювально-розмножувальної техніки та друкувальних приладів,
які стали досконалими та доступними в результаті бурхливого розвитку науково-технічного
прогресу. Характерними способами друку, що реалізується на такій техніці, є
електрофотографічний, струменево-краплинний, матричний, термодрук, плоский з
фотоцинкографських кліше тощо. Перераховані види друку мають ознаки, що суттєво
відрізняють їх від класичних.

Вирішення завдань техніко-криміналістичного дослідження документів неможливе без
дослідження матеріалів, які були використані при виготовленні бланка й документа взагалі.
Підставою для проведення техніко-криміналістичної експертизи на стадії досудового
розслідування, як уже зазначалося раніше, є мотивована постанова слідчого. Коли це необхідно,
досліджуючи бланки документів, експерт вирішує певні діагностичні й ідентифікаційні
завдання.

Процес експертного дослідження складається з чотирьох основних етапів: 1) вивчення
особливостей бланка з метою встановлення його групової приналежності та відповідності
вимогам фабричної технології. Цей етап починають з візуального огляду. При цьому вивчають
стан і зовнішній вигляд документа при різних режимах освітлення. Потім визначають
особливості шрифту, проміжки між рядками, словами та буквами, довжину рядків, а також
технічні недоліки форми, „чужі” й перевернені зображення букв, ушкодження знаків; 2)
визначення способу друку. Досліджують мікроструктуру штрихів, їхні межі, рельєф, чіткість
відображення знаків, відтінок барвника, встановлюють поліграфічну природу бланка
документа: чи не є він відбитком або копією, отриманою за допомогою копіювально-
розмножувального апарата, принтера тощо; 3) дослідження реквізитів, наявних на документі.
При цьому вивчається якість поліграфічних зображень: ступінь чистоти відбитка – наявність
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сторонніх залишків фарби; змазаність зображення; неточність збігу тексту та зображень при
друці в кілька фарб, нерівномірність товщини й переривчатість ліній; 4) вивчення властивостей
паперу та фарб. Починається робота зі встановлення відповідності застосованих матеріалів
виду друку й різновидам видавничої продукції, для яких вони призначені.

На всіх етапах здійснюють ретельне порівняння сумнівного документа із представленими
зразками. Існують обов’язкові вимоги до зразка, а саме, наявність тих само вихідних
типографських даних (назви друкарні, року випуску, тиражу, типу), що й у досліджуваного
документа. У процесі порівняння зіставляють розміри, кольори та відтінки зображень,
розміщення тексту, наявність і виразність дрібних деталей малюнків. Якщо під час дослідження
буде встановлено незбіг досліджуваного документа та зразка за видом поліграфічного друку
й способом нанесення зображень, ця обставина є достатньою підставою для категоричного
висновку про повну невідповідність способу виготовлення досліджуваного документа зразка.
У такому випадку дослідження паперу й фарб недоцільне.

Ідентифікаційні завдання, розв’язувані експертом – криміналістом при дослідженні бланків
документів, можуть бути двох основних видів: 1) ідентифікація друкарської форми, приладів
або засобів, які використовувалися для друку, – провадиться в процесі порівняльного
дослідження відбитка з друкарської форми чи відбитками з неї. Якщо на дослідження подано
друкарську форму, доцільно отримати з неї експериментальні відбитки; 2) ідентифікація
відбитків – досить поширений вид при дослідженнях бланків документів. У такому разі
встановлюють джерело походження, що особливо важливо при розслідуванні злочинів,
пов’язаних із виготовленням, збутом і використанням бланків документів.

Дослідження документів зі зміненим первісним змістом також належить до поширених
видів об’єктів техніко-криміналістичного дослідження. У слідчій та експертній практиці
розрізняється повна підробка (коли бланк документа виготовляють за зразком справжнього,
потім заповнюють його реквізити) та часткова підробка (за основу беруть справжній документ
і, зазвичай, до змісту деяких його реквізитів вносять необхідні зміни).

Часткові підробки поділяють на дві групи: доповнення деяких реквізитів документа новими
записами без попереднього видалення первинних; видалення первинного змісту реквізиту
або частини документа.

Способами доповнення реквізитів документа новими записами без попереднього
видалення первинних можуть бути дописки, додруковування та дорисовки.

Дописки – це вид зміни первісного тексту справжнього документа шляхом внесення у
нього додаткових відомостей, що змінюють зміст документа. Дописка може бути виконана як
від руки, так і з використанням друкарської машинки, принтера чи інших друкувальних
приладів. У свій час А. Вейнгард, описуючи тогочасні різновиди підробок у справжніх
документах, підроблення їх шляхом вставок і дописок, говорив, що „усюди, де є місце в
документі, можна приписати все, що заманеться: над текстом, під ним, поруч. Менш охоче
пишуть під рядками, тому що це скоріше може впасти в око” [3, с. 198].

Р. С. Бєлкін зазначав, що, коли змістова частина документа змінюється завдяки дописці не
букви в цілому, слова чи речення, а лише деяких елементів букв або цифр, то її називають
дорисовкою [4, с. 65]. Дописка, виконана з використанням друкарської машинки, принтера
чи іншого друкувального приладу, називається додруковуванням.

Дописці нерідко передує видалення штрихів первинного змісту текстів, печаток та інших
реквізитів документів. Найбільш поширеними способами видалення є підчищення, травлення
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та змивання. Підчищення – це механічне видалення штрихів тексту з метою змін його
первинного змісту, для чого застосовують різні предмети – канцелярську гумку, лезо бритви,
ніж, наждачний папір тощо. Травлення – спосіб видалення тексту документа впливом на
нього різними хімічними реактивами, в результаті чого штрихи знебарвлюються. Для цього,
зазвичай, застосовують засоби побутової хімії, тобто найбільш доступні та поширені хімічні
речовини. Ознаками травлення є: зміна кольору паперу, його розтріскування, порушення
проклейки й інші пошкодження; розтікання чорнильних штрихів нового тексту внаслідок
порушення проклейки паперу; проникнення барвника штрихів тексту на зворотний бік
паперу; зміна кольору фонової сітки; ослаблення інтенсивності барвника штрихів нового
тексту як результат упливу на них речовин, які залишились у товщі паперу; крихкість і ламкість
паперу; наявність іншої люмінесценції на ділянці, де було травлення, ніж та, що притаманна
всьому документу. А. Вейнгарт зазначав, що „папір, який піддавався впливу експериментами
за допомогою кислоти, набуває вигляду помітно жовтувато-білих плям на папері” [3, с. 103].

Змивання – видалення первинних записів документа розчиненням барвника. Як розчинники
використовують метиловий і етиловий спирти, ацетон, хлороформ, воду тощо. Також
застосовують препарати комбінованої дії, що мають властивості травлення та змивання (мило,
шампуні, синтетичні миючі засоби, плямовивідники тощо). Серед ознак змивання виділяють:
порушення проклейки паперу (жолоблення, шорсткість, втрата глянцу паперу); розтікання
барвника в штрихах нових записів; наявність зафарбованого канта на межі зони дії розчинника;
люмінесценцію залишків штрихів первинних записів; проникнення барвників штрихів тексту
на зворотний бік паперу; різну інтенсивність люмінесценції ділянок паперу; зміну кольорів
штрихів захисної сітки, лінування.

Таким чином, кожний спосіб втручання в первинний зміст документа має свої, притаманні
йому ознаки, що можна виявити завдяки наполегливому, цілеспрямованому та
кваліфікованому його обстеженню, з використанням сучасних науково-дослідних технологій.

Ще одним об’єктом техніко-криміналістичного дослідження документів є дослідження
печаток, штампів та їхніх відбитків. Печатки та штампи – це спеціальні кліше, що застосовуються
для нанесення відбитків на папір, сургуч, пластилін й інші матеріали. Їхні відбитки
використовуються для засвідчення викладених у документах фактів і захисту інформації
документа та його складових від підробки або для опечатування приміщень з метою запобігання
несанкціонованого доступу до них. Техніко-криміналістичне дослідження відбитків печаток і
штампів насамперед вимагає наявності знань технології їх виробництва. Хоча печатки
виготовляються за ескізами, що надає замовник, для них визначено певні вимоги. Ці вимоги,
переважно, стосуються розмірів печаток і штампів, їх форми, змісту і розміщення тексту, а
також якості відбитка, що з них можна отримати.

Останнім і досить важливим реквізитом, який часто є об’єктом підробки документів є
підпис. При техніко-криміналістичному дослідженні документів встановлюється технічна
підробка підпису, тобто відтворення його копіюванням з використанням різних прийомів і
технічних засобів. У посібниках із техніко-криміналістичної експертизи документів виділяють
такі способи технічної підробки підписів: копіювання через копіювальний папір; копіювання
на просвіт; копіювання тисненням по штрихах справжнього підпису з обведенням рельєфного
зображення кульковою або чорнильною ручкою; копіювання перенесенням барвника штрихів
підпису – оригіналу; копіювання з використанням можливостей сучасної копіювально-
розмножувальної та комп’ютерної техніки тощо.
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Підводячи підсумки викладеного, зазначимо, що знання експертами, слідчими, адвокатами
та працівниками оперативних підрозділів сучасних можливостей техніко-криміналістичного
дослідження документів може сприяти ефективному використанню інформації, що в них
міститься, для аргументації висновків і прийняття об’єктивних обґрунтованих рішень по
справах, які розслідуються. Також використання результатів техніко-криміналістичного
дослідження документів є важливим елементом профілактики злочинів.

Отже, як бачимо, працівники експертно–криміналістичних підрозділів мають нагоду
широко використовувати не процесуальні форми профілактичної роботи: читання лекцій;
проведення практичних занять з працівниками спеціальних служб (інспектори відділів кадрів,
пропускних бюро, паспортних столів тощо). При цьому слід брати до уваги і враховувати
сучасні можливості техніко-криміналістичної експертизи документів; основні правила огляду
документів з метою виявлення в них ознак підробки; формулювання питань фахівцю; підготовка
матеріалів для дослідження. Важливо, щоб кожний експерт цікавився долею внесених ним
профілактичних пропозицій. Слідчі органи не завжди вживають дієвих заходів щодо розшуку
і вилучення особливо важливих речових доказів, наприклад, саморобних друкарських форм
і засобів копіювально-розмножувальної техніки. Своєчасне інформування керівництва органу
дозволить вжити більш рішучих заходів для припинення та вчинення нових злочинів. Адже
ефективність профілактичної роботи висока там, де краще організована взаємодія
криміналістичного підрозділу з іншими службами, де оперативно розглядаються і
впроваджуються пропозиції експертів-криміналістів щодо припинення і попередження
злочинів.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У
БОРОТЬБІ З ЕКОНОМІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ
У статті проаналізовано зміст поняття міжнародного співробітництва та його роль

у боротьбі з економічною злочинністю. Досліджено розвиток співробітництва держав у
цій галузі, основні напрями, особливості, принципи й форми міжнародної співпраці.

Uwalnia in composition content international idea collaboration and in his walce of Rolle
are economic criminality, investigational unwinding collaboration of the state in this domain,
by a main rank settings, features, principles and noformзjumi, international cooperation.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, боротьба зі злочинністю, правоохоронні
органи, усунення подвійного оподаткування, міжнародне співробітництво в діяльності
податкової міліції.

Практика останніх років свідчить про те, що з’явилася значна кількість нових видів злочинів,
що зачіпають інтереси багатьох держав у різних сферах діяльності.

Злочинність – явище соціальне, тому співробітництво держав у галузі боротьби зі
злочинністю є однією зі спеціальних форм соціального співробітництва, що має свої визначені
особливості. Норми, що регулюють питання цього співробітництва, складають окрему галузь
міжнародного права – міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю.

Останні роки активно розширюється й поглиблюється міжнародне співробітництво у сфері
боротьби з економічною злочинністю. Пояснюється це тим, що у світі відбувається швидкий
розвиток інтеграційних процесів, суттєво спростився порядок в’їзду й виїзду в країни, і тим,
що проблема набуває все більш глобального характеру.

Важливого значення набуває наукове осмислення поняття міжнародного співробітництва
в боротьбі зі злочинністю, його особливості і форми. Окремі аспекти цієї проблеми розглядали
у своїх наукових працях російські дослідники І. П. Блищенко, Н. В. Жданов, В. П. 3имін,
М. Н. Зуєв, Г. В. Ігнатенко, І. І. Карпець, В. В. Панов, В. Ф. Цепелєв та вітчизняні – В. Т. Білоус,
М. В. Білоконь, О. І. Виноградова, М. І. Смирнов, В. М. Тертишник, І. Л. Олійник та інші.

Водночас досвід міжнародної співпраці в процесі боротьби зі злочинністю, накопичений
упродовж новітньої історії української державності, потребує наукового узагальнення й
систематизації для підвищення ефективності боротьби з різними проявами міжнародної
організованої злочинності.

Метою статті є аналіз змісту поняття, форм, принципів та особливостей міжнародного
співробітництва правоохоронних органів України щодо боротьби з економічними злочинами.

© Путренко А. М., 2011
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Міжнародне співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю не існує саме по собі. Це
складова міжнародних відносин [1]. При цьому навіть ті держави, які не мають тісних політичних
і економічних контактів, як правило, не зневажають контактами у галузі протидії злочинності.

Сьогодні форми міжнародної взаємодії у боротьбі зі злочинністю досить різноманітні:
– надання допомоги по кримінальних, цивільних і сімейних справах;
– підписання та реалізація міжнародних договорів і узгоджень (домовленостей) по боротьбі

зі злочинністю і, насамперед з транснаціональною злочинністю;
– виконання рішень іноземних правоохоронних органів з кримінальних та цивільних справ;
– регламентація кримінально-правових питань та прав особистості у галузі забезпечення

правопорядку;
– обмін інформацією, яка викликає взаємний інтерес для правоохоронних органів;
– проведення спільних наукових досліджень та розробок у галузі боротьби зі злочинністю;
– обмін досвідом правоохоронної роботи;
– надання допомоги у підготовці та перепідготовці кадрів;
– взаємне надання матеріально-технічної та консультативної допомоги [2, с. 288–289].
Розвиток науково-технічного прогресу також видозмінює співробітництво у сфері

боротьби з економічною злочинністю. Те саме відбувається і із наданням правової допомоги
за кримінальними справами, включаючи розшук злочинців, вручення документів, допит
свідків, збір речових доказів, встановлення майна та інші слідчі дії.

Входження України до глобального торговельного союзу – СОТ, вимагає прискорення
роботи по утвердженню цивілізованої прозорої інфраструктури товарного ринку,
запровадження ефективних механізмів відшкодування податку на додану вартість, прийняття
відповідних законодавчих актів.

Зважаючи на особливу важливість подальшого реформування податкової системи України
та з метою гармонізації податкового законодавства до вимог ЄС необхідно враховувати норми
Шостої Директиви Ради 77/388/ЄЕС від 17 травня 1977 року з питань гармонізації законодавства
держав-членів, що регулює податки з обігу – Спільна система справляння податку на додану
вартість: єдиний принцип визначення суми податку [3].

Поняття „подвійне оподаткування” означає обкладання одного податкового об’єкта або
окремого платника тим самим (чи аналогічними) податком за один податковий період [4].

Проблема подвійного оподаткування перебуває на своєрідному перетині публічних і
приватних інтересів. З одного боку, виникає досить складна ситуація при визначенні
оподатковуваної бази, оскільки її непросто виділити при різноманітті доходів як за межами
держави, так і в її межах. З іншого боку, розмежування платників на резидентів і нерезидентів,
підходів до розуміння представництв і постійної діяльності вимагає виваженого підходу до
системи обліку доходів і, відповідно, податкових платежів [5].

Історія свідчить про те, що розвиток співробітництва держав у цій сфері є досить тривалим
у часі. Спочатку використовувалися найпростіші форми, наприклад, досягнення домовленості
про видачу особи, що вчинила злочин, або про якісь інші дії, пов’язані з тим або іншим
злочином. Пізніше виникла необхідність обмінятися інформацією, причому обсяг цієї
інформації постійно розширювався. Якщо раніше такі відомості стосувалися окремих
злочинців і злочинів, то поступово вони наповнюються новим змістом, охоплюючи практично
всі сфери боротьби зі злочинністю, залучаючи статистику й наукові дані про причини, тенденції,
прогнози відносно розвитку злочинності тощо. Отже, на певному етапі виникла необхідність
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обмінюватися досвідом між правоохоронними структурами різних країн у боротьбі зі
злочинністю [6, с. 90].

Перші форми взаємодії держав у сфері фінансів були відомі ще у XVIII ст. Угоди з питань
адміністративної допомоги в оподаткуванні й обміну фіскальною інформацією були укладені
між Бельгією і Францією (1843 р.) і між Бельгією і Голландією (1845 р.). На сьогодні у світі діє
понад 2 500 міждержавних угод, що регулюють питання оподаткування, причому є угоди,
окремо присвячені податковим питанням (близько 1 000), а також положення про міждержавну
координацію оподаткування, що внесені в інші міжурядові документи [7].

У сучасних умовах поширення інтеграційних процесів, інтернаціоналізації та інтенсифікації
господарського життя значно розширилося коло проблем, що мають податкову природу та
вимагають розв’язання на міжнародному рівні.

Аналіз податкових факторів у міжнародних відносинах набуває все більшої актуальності з
погляду реалізації й підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності кожної
держави, оскільки податки визначають розвиток міжнародної торгівлі, рух інвестицій,
здійснення інших міждержавних зв’язків.

Незалежно від відмінностей у політичних і господарських системах усе світове
співтовариство, так чи інакше, пов’язане співробітництвом у різних галузях і зацікавленістю
фізичних і юридичних осіб у здійсненні діяльності за межами своєї держави, а тому актуальною
стає реалізація принципу усунення подвійного оподаткування.

Кожна сучасна держава має власну податкову систему, що відрізняється від подібних
систем інших держав. Тому при підписанні міждержавних податкових угод кожна держава,
представляючи власну податкову систему, її принципи, основні механізми, чутливо реагує на
будь-які конфліктні положення таких угод. Для досягнення порозуміння та необхідного
консенсусу значно легше саме двом державам (а не кільком, бо в цьому випадку сума інтересів
держав є значно меншою), що дозволяє досить ефективно розв’язувати податкові питання та
укладати двосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування. Практика України
свідчить про саме такий підхід у цьому напрямі. У світі існують і діють також багатосторонні
міждержавні податкові угоди. У своїх рекомендаціях ООН прямо зазначає, що укладення саме
двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування на доходи та майно є на сьогодні
найоптимальнішим варіантом вирішення міжнародних податкових проблем [8].

Подвійне оподаткування не обов’язково означає буквальне використання однакових
податкових важелів, воно можливе й за часткового накладення одного об’єкта на інший,
причому це може відбуватися як у межах однієї держави, так і у різних податкових системах.
Важливо зазначити, що подвійне оподаткування стосується суперечностей, що складаються
в однотипних податкових механізмах (наприклад, у системі прямих чи у межах непрямих
податків), але не при оподаткуванні об’єктів різних за типом податків (прямих і непрямих).

Загальна податкова угода про усунення подвійного оподаткування доходів і капіталу (майна)
звичайно складається з трьох частин: у першій встановлюється сфера дії угоди, у другій
визначаються податкові режими, у третій передбачаються методи і порядок виконання угоди.

Міжнародні податкові угоди за юридичною силою поділяють на два види:
– які мають більшу юридичну силу порівняно з національними податковими законами (в

Україні, Російській Федерації, де міжнародні договори мають більшу юридичну силу, ніж
національні закони);
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– які мають рівну юридичну силу (США, Великобританія). Така ситуація породжує багато
суперечностей, в основі яких лежить зіткнення окремих положень, що прирівнюються до
національних і міжнародних норм, хоча після затвердження міжнародний договір стає актом,
що прирівнюється до національного, і за особливостями використання мало чим відрізняється
від щойно прийнятого національного закону [7].

Міжнародні угоди, що регулюють податкові відносини, можна об’єднати в такі групи:
– умовно податкові (питання оподаткування регулюються разом з іншими, які не входять

до предмета податкового чи фінансового права);
– загальноподаткові (присвячені загальним, основним проблемам оподаткування між

договірними країнами (угоди про усунення подвійного оподаткування);
– обмежено-податкові (зумовлюють застосування механізму оподаткування щодо

конкретного виду податку, платника чи об’єкта оподаткування) [8].
Вирізняють кілька видів подвійного оподаткування, серед яких найбільш поширеними є

такі:
– внутрішнє (подвійне оподаткування в країнах, де той самий податок стягується на рівні

різних адміністративно-територіальних одиниць), яке може бути:
а) вертикальним – сплата однакового податку на місцевому і державному рівнях (у Швеції,

наприклад, сплачують місцевий і державний прибутковий податки);
б) горизонтальним – оподаткування на одному адміністративному рівні за рахунок

розбіжностей у визначенні об’єкта оподаткування (у США при сплаті прибуткового податку
в деяких штатах вважаються доходом тільки доходи громадян, отримані в межах цього штату;
в інших – тільки доходи, отримані за межами штату; у третіх – усі види доходів);

– зовнішнім (міжнародне) – оподаткування, за якого стикаються національні законодавства
у визначенні бази та об’єкта оподаткування чи категорії платника [7].

Налагодження міжнародного співробітництва щодо усунення подвійного оподаткування
та протидії податковим злочинам насамперед будується на загальних принципах, які вже
сформувалися в науковій літературі. О. І. Виноградова [9] виділяє такі з них:

1) взаємна повага до національного суверенітету і неухильне дотримання норм
національного законодавства та міжнародного права;

2) невтручання в питання політичного, військового, релігійного або расового характеру;
3) добросовісне виконання зобов’язань щодо міжнародного права;
4) недоторканість кордонів, територіальної цілісності;
5) повага прав людини та ін.
Ці принципи включають як загальні, закріплені Статутом ООН, так і спеціальні, що

закріплюються в міжнародних конвенціях.
Необхідно зауважити, що в Україні вже робляться відповідні кроки щодо налагодження

міжнародного співробітництва з питань усунення подвійного оподаткування. Відповідно до
статті 13 Податкового кодексу України  [10]: суми податків і зборів, сплачені за межами України,
зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні. При цьому, для отримання
права на зарахування податків і зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний
отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток),
уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а
також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній
країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено
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чинними міжнародними договорами України. Розмір зарахованих сум не може перевищувати
суму податку, що підлягає сплаті в Україні. У такому разі обов’язковим є письмове
підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави про факт сплати податку і
наявності міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткування.

Зазначимо, що державна податкова служба України з кожним роком усе більше
використовує можливості компетентних органів закордонних держав щодо протидії
податковим правопорушенням. Для налагодження міжнародного співробітництва ДПА
України було розроблено порядок обміну інформацією за спеціальними запитами, який було
затверджено Наказом ДПА України від 18.06.97 № 185 „Про затвердження Порядку обміну
інформацією за спеціальними запитами”  [11]. У цьому Порядку закладені вимоги та основні
принципи міжнародного співробітництва, а саме:

1. Взаємоповага до вимог внутрішнього законодавства країн та відповідних супровідних
процедур. Запити правоохоронних органів України, у тому числі й податкової міліції, можуть
виконуватися внутрішніми службами інших країн лише у межах власних повноважень і вимог
процесуальних норм країни. Наприклад, правоохоронний орган однієї країни може вимагати
господарчі документи від резидента на запит правоохоронного органу іншої країни, а
законодавство іншої країни не дозволяє розголошувати такі дані без рішення суду. Проте
третя країна може навіть затримати власного громадянина для одержання пояснень із
господарчих питань, викладених у запиті іноземних правоохоронців. Таким чином, кожна
окрема країна або група іноземних держав мають власну специфіку у законодавчому
регулюванні порядку та підстав передачі інформації економічного характеру власним і
закордонним правоохоронним органам.

За критеріями такої компетенції країни можна умовно поділити на три типи: європейський
(північноамериканський), азійський (південноамериканський) та євразійський.

До європейського (північноамериканського) типу умовно віднесені країни
англосаксонського світу, Європи, Сполучені Штати Америки та Канада, тобто ті країни, які
мають високий рівень захисту комерційної і банківської таємниці, державного захисту вільної
господарської діяльності, дотримання Європейської конвенції про захист прав і основних
свобод людини 1950 року (підписана Україною у липні та ратифікована 11 вересня 1997 року).
Кримінальна поліція цих країн не має повноважень на проведення господарчих перевірок без
санкції суду. Контроль і відповідальність за дотриманням законності у проведенні господарчої
діяльності покладено на фіскальні служби, які не є правоохоронними.

У країнах європейського типу внутрішня господарча інформація суб’єкта підприємницької
діяльності (СПД) вважається комерційною таємницею і може бути одержана або оприлюднена
переважно за рішенням суду. Винятком може бути явний зв’язок певних майнових дій з
тяжкими кримінальними злочинами проти особи (вбивство) та держави (тероризм), іноді –
очевидне шахрайство.

До азійського (південноамериканського) типу умовно віднесені країни Близького і Далекого
Сходу, Латинської Америки, Китай, Індія, винятком є Ізраїль. Вони мають такі державні системи,
які надають правоохоронним органам виключні повноваження щодо контролю за
господарчою діяльністю.

До євразійського типу належать країни колишнього СРСР, за винятком країн Балтії, у яких
поліція (міліція) має схожі процесуальні повноваження, що побудовані на історичній аналогії
кримінально-процесуальних систем. формально правоохоронні органи обмежені в правах,
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але в дійсності мають достатньо повноважень по контролю за СПД, у тому числі і проведення
перевірок господарчої діяльності підприємств без дозволу суду.

Правоохоронні органи України за рівнем своїх повноважень належать до євразійського
типу, тому з цих країн можна отримати інформацію про надання правової допомоги
господарчого характеру. Те ж саме стосується і перевірок у інших країнах азійського типу.
Але потрібно розуміти, що така типологія є умовною.

2. Принцип диференціації джерел. У міжнародному співробітництві правоохоронних
органів світу існує принцип відповідності інформації, що запитується, каналу, який
використовується. Відділ міжнародних зв’язків (ВМС) ГУПМ ДПА України – лише один із
багатьох каналів одержання певної інформації із-за кордону. Насамперед він призначений для
обміну інформацією між правоохоронними відомствами різних країн з питань, які становлять
компетенцію органів фінансових розслідувань. Водночас проходження іншої значимої
інформації може бути забезпечено на рівні безпосередніх міжнародних зв’язків споріднених
служб країн. Усі без винятку, правоохоронні органи України мають власну міжнародно-
правову базу, яка задовольняє потреби в обміні інформацією з іноземними спорідненими
службами та відповідні підрозділи, до функцій яких віднесено організацію такої взаємодії.
Наприклад, „служба безпеки – орган безпеки”, „міліція-поліція”, „митниця-митний орган”,
„податкова міліція – служби податкових і фінансових розслідувань” тощо. Так, іноземні
податкові служби запитів із проханням проведення певних дій у рамках перевірки факту
порушення податкового або валютного законодавства на адресу НЦБ Інтерполу не
надсилають. Теж саме стосується і митниці. Подібні питання безпосередньо вирішуються у
системі інформаційного обміну між спорідненими службами. Проте у разі якщо за певних
обставин (відсутність угоди з певною країною) прямий контакт неможливий, за умови
кримінальної кваліфікації діяння, такий запит можна надіслати до НЦБ Інтерполу в Україні
або по інших каналах.

Таким чином, принцип диференціації джерел забезпечує максимальну ефективність
взаємодії та якість одержаної інформації в міжнародному співробітництві.

3. Принцип обґрунтованості. Визначає, що запит на адресу іноземних правоохоронних
органів є крайньою формою проведення внутрішнього розслідування, коли всі можливості
власної юрисдикції використані, і обсяг зібраної в її межах інформації та пояснень фігурантів
вказує на необхідність перевірки закордоном. Як свідчить практика, єдиним винятком із цього
правила можуть бути оперативні перевірки під час розслідування можливих фактів відмивання
грошей на підставі повідомлень банків про підозрілий рух коштів на рахунках.

Необхідно чітко усвідомити, що запити економічного характеру є джерелом певної
комерційної інформації. В іноземних країнах ведеться професійна систематизація, аналіз і
зберігання будь-якої інформації, у тому числі й під час обробки запитів іноземних
правоохоронних служб. Держава забезпечує право суб’єкта підприємницької діяльності на
комерційну і банківську таємницю. Тому порядок одержання відомостей, що відносяться до
названих категорій, достатньо ускладнений навіть для власних правоохоронних органів, а
розголошення і офіційне використання таких даних, особливо за кордоном, можливе лише з
дозволу суду. Іншими словами, якщо в Україні органи податкової міліції, за підозрою в
можливих податкових порушеннях, проводять перевірку власного резидента у зв’язку зі
стосунками з фірмою із країни Х, то за обліками правоохоронного органу країни Х, який
виконуватиме або не виконуватиме цей запит, такий резидент України перебуватиме в категорії
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„податковий порушник”. Наслідки такого статусу для резидента України в будь-яких подальших
стосунках із резидентами країни Х – він притягуватиме зайву увагу правоохоронних служб
незважаючи на те, була така перевірка обґрунтованою чи ні  [12, с. 2–4].

Подвійне оподаткування можна усунути як зміною національного податкового
законодавства, так і на основі міжнародних угод шляхом приведення у найбільш наближену
(адаптовану) відповідність національних податкових законодавств.

Таким чином, міжнародне співробітництво податкових органів є надзвичайно важливим
аспектом боротьби зі злочинністю у сфері економіки. Це пояснюється тим, що, з одного
боку, сама злочинність набуває міжнародного характеру і це вимагає співробітництва з
компетентними органами інших держав, з іншого – лише міжнародне співробітництво дає
можливість повернути доходи, майно, якщо вони перебувають на території іншої держави.
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ЗАСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У даній статті репрезентовано думку, згідно з якою із позицій системомиследіяльнісної
методології як засоби діяльності доказування в кримінальному процесі пропонується
розглядати систему функціонально спрямованих знань і технік, що використовуються у
процесі формування процесуального знання й виготовлення юридичних конструкцій, а
також обстоювання в суді висновку про їхню правильність.

This article represents the idea that the systemic intellectual methodology is the way of
proving action in criminal process, and under this process it is proposed to consider the functional
system of knowledge and technics, which are used in the formation of processing knowledge and
making juridical constructions, and also to advocate their correctness at the Court.

Ключові слова: доказування в кримінальному процесі.

Необхідно зазначити, що в теорії доказування вітчизняного кримінального процесу питання
засобів діяльності доказування через очевидний методологічний „розрив” між його діяльнісним
номінуванням даного соціокультурного інституту та браком його недіяльнісної рефлексії
проблему засобів діяльності доказування не визначено як предмет спеціального дослідження.

Власне цим наукознавчим висновком і можна пояснити той факт, що проблематику засобів
діяльності доказування зредуковано in merito до рівня категорій процесуальних доказів та їхніх
джерел, адже щодо предмета немає відповідних тематичних публікацій донині.

Мета даної статті полягає в спробі сформувати наукові уявлення про інститут засобів
діяльності доказування в кримінальному процесі, спираючись на категоріальний апарат і
логіку системомиследіяльнісної методології (далі – СМД-методологія).

З позицій згаданої дослідницької програми, діяльність доказування в кримінальному
процесі можна аналізувати як складну структуру певним чином організованих і
взаємозв’язаних так званих її „функціональних місць” (ФМ): „мета” – „вихідний матеріал” –
„спосіб діяльності” – „носії діяльності” – „засоби діяльності” – перетворювальний процес” –
„продукт діяльності” [1, с. 94–100].

Звідси напрошується висновок, що у перебігу реалізації мети доказування – це субстанція
„вихідного” матеріалу, зазнаючи за допомогою її інструментів – засобів діяльності доказування
– ряду послідовних змін під час „технологічного” процесу, перетворюється на продукт
доказування в кримінальному процесі – юридичну конструкцію, яку шукають.

© Гмирко В. П., 2011
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Мовознавча проекція. „Великий тлумачний словник сучасної української мови” визначає:
„Засіб.... Якась спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; спосіб....
Те, що служить знаряддям у якій-небудь дії, справі.... Механізми, пристрої і т. ін., необхідні для
здійснення чого-небудь, для якоїсь діяльності” [2, с. 326], а „Словник російської мови С. І.
Ожегова, у свою чергу, подає: „Засіб. 1. Прийом, спосіб дії для досягнення чого-небудь. 2.
Знаряддя (предмет, сукупність пристроїв) для здійснення якої-небудь діяльності”  [3, с. 660].

Філософська проекція. Як зазначав К. Маркс, засіб праці є річчю або комплексом речей,
що їх людина розміщує між собою і предметом праці, що слугують йому провідником для
його діянь на цей предмет [4, с. 190].

Н. Н. Трубніков, досліджуючи проблематику мети, засобів і результату в людській
діяльності, зауважує: засобом є все те, що необхідно для реалізації мети (речі, їхні комплекси,
знаряддя праці, матеріали й інструменти, природа з усією різноманітністю її форм, сили
природи й людини), а за певних історичних умов і сама людина в характері „праці людини”;
Далі він підкреслює, що засіб – це здатність предмета слугувати меті, а тому лише діяльністю
людини він може бути визначений як її засіб [5, с. 80–84].

Відповідно до різних різновидів людського цілеспрямованого активізму, на нашу думку,
до засобів необхідно віднести такі: інструментальні + власне технологічні; системи знаків
(мови людського спілкування) + способи оперування ними; пізнавальні + ціннісно-орієнтаційні
+ знаряддєво-технічні + інституційні [6, с. 220–227].

На думку Л. Ніколова, засіб – це цілісний процес продукування, завдяки якому відбувається
перехід від мети до реального результату; у структурі „мета – засіб – результат” засіб
залишається підпорядкованим крайнім елементам, але останні, тобто „мета” й „результат” є
нездійсненними без нього [7, с. 53–66].

Н. І. Ропаков зазначає, що поняття „засоби” означає суспільно-історичну можливість
реалізації потреб та інтересів суспільних класів, матеріальні і духовні умови досягнення
поставлених цілей; засоби, що розглядаються в цілому як знаряддя діяльності людей, є
продуктом усієї попередньої діяльності людини, посідаючи проміжне становище між метою
– моделлю майбутнього результату та його матеріальним утіленням [8, с. 51].

Філософський словник соціальних термінів подає: „Засоби – предмети, способи дії,
поведінки, соціальні інститути, які завдяки телеологічному визначенню набувають значення
засобу тільки щодо певної мети; центральний елемент діяльності, спрямованої на осмислення,
покладання, реалізацію” [9, с. 449].

Праксеологічна проекція. Т. Котарбінський, розглядаючи взаємовідносини понять
„знаряддя”, „засіб” та „спосіб”, зазначає, що „... засіб даної мети – це подія, котра є чимось
продуктом праці в формі змінення або підтримання даного стану речі, обраного для
досягнення цієї мети”[10, с. 64].

Т. Пщоловський трактує засоби як подію, яка вможливлює реалізацію головної мети,
зокрема дію, що є складником діяння, що вже виконано, або яке буде виконане для досягнення
реалізованої головної мети [11, с. 242].

Системна проекція. Е. Г. Юдін, розглядаючи питання структури наукового дослідження,
водночас із такими його „центральними” поняттями, як „пізнавальна ситуація”, об’єкт
дослідження”, „предмет дослідження”, „емпірична галузь”, виокремив і „засоби” дослідження:
„наукові поняття + принципи та методи вивчення об’єкта + дослідницькі процедури +
експериментальна техніка + технічні засоби” [12, с. 51–53].
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На думку В. Е. Мільмана, засобами є ті умови, що ними суб’єкт може довільно й досить
безпосередньо оперувати при досягненні мети [13, с. 104].

Методологічна проекція. О. І. Ґенісаретський розуміє засоби як постійні зовнішні умови,
що мають позитивне значення для досягнення (і підтримування) значущого результату. На
його думку, вони не можуть суттєво змінюватися в процесі діяльності та належать системі
лише тому, що вона використовує їх у діяльнісному функціонуванні [14, с. 491].

У свою чергу, В. М. Колпаков визначає засоби діяльності як продукт, наступне буття якого
триває в діяльності, в характері особливого чинника перетворювання матеріалу на продукт
[15, с. 417].

Як стверджує О. С. Анісімов, засоби – це те, що вживається для гарантованого переведення
зі стану „матеріалу” в стан „продукту”; засіб реалізує свою функцію через запровадження
„способу вживання”, адекватного до вимог діяльності [16].

Кримінально-процесуальна проекція. 1927 р. М. Гродзинський, аналізуючи проблему
посередніх доказів, назвав докази, трактовані ним як факти, засобами доказування [17, с. 316].
Проте через тридцять п’ять років він напише: докази – це факти, а засобами доказування є
показання свідків і потерпілого, показання підозрюваного й обвинуваченого, висновок
експерта, речові та письмові докази [18, с. 56].

А. Ривлін, С. Альперт, М. Бажанов 1963 р. як засоби доказування окреслили категорії,
визначені в ч. 2 арт. 65 КПК УРСР, тобто показання свідка, потерпілого, підозрюваного,
обвинуваченого; висновок експерта; речові докази; протоколи слідчих і судових дій; інші
документи [19, с. 40].

1969 р. С. В. Курильов наголосив, що термінологічне розмежування засобів доказування
(свідчення свідків і т. ін.), доказових фактів є остаточним. Проте треба пам’ятати, що ті й інші
слугують засобами пізнання, а відтак і засобами доказування [20, с. 169].

Ф. Н. Фаткуллін 1976 р. уперше в радянській процесуалістиці запропонував загальну
конструкцію „багатозначного” поняття „засоби доказування”, яке, на його думку, охоплює:
конкретні фактичні дані (докази) як фактичну інформацію, що використовується для
встановлення досліджуваних обставин справи + джерела доказів, тобто носії та відповідна
форма переказування фактичної інформації (документи, свідчення, протоколи слідчих дій
тощо) + способи одержання доказів і оперування ними (слідчі та деякі інші процесуальні дії)
[21, с. 89–102].

Л. Д. Кокорєв у 1978 р. у рамках структури доказування в кримінальному судочинстві в
характері окремого структурного утворення назвав „засоби доказування”, які поділив на дві
групи: кримінально-процесуальні докази як використовувані в доказуванні різні фактичні
дані, що використовуються у визначених законом джерелах + слідчі й судові дії як способи
одержання, перевіряння та використання доказів у кримінальному судочинстві [22, с. 218–
219].

1984 р. М. М. Михеєнко наголошував, що, оскільки кримінально-процесуальне доказування
є різновидом пізнання, то безпосереднім і єдиним засобом його є тільки кримінально-
процесуальні докази як будь-які фактичні дані [23, с. 76].

А. Р. Бєлкін, виходячи з того, що змістом діяльності доказування є збирання, дослідження,
оцінювання та використання доказів, у 1999 р. робить висновок: серед засобів доказування
треба розрізняти: процесуальні докази як фактичні дані + процесуальні (процедурні) способи
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(методи) і засоби доказування (слідчі дії + інші, окреслені в законі дії) + методи й засоби
пізнання (закони й категорії логіки + криміналістичні засоби та методи) [24, с. 9–10; 47–56].

У 2001 р. О. В. Левченко запропонувала, як вона сама визначила, „новий концептуальний
підхід” до вчення про засоби кримінально-процесуального доказування, систему яких, на її
думку, становлять: докази як єдність фактичних даних і джерела їх одержання та зберігання +
презумпції та преюдиції, трактовані як юридичні правила доказування [25, с. 8–12].

Науковець тут, розглядаючи засоби доказування вже об’єднує один із продуктів діяльності
доказування (докази) та процесуальні правила їхнього виготовлення.

З. З. Зинатуллін, зауважуючи, що термін „засоби доказування” – це багатогранне поняття,
запропонував 2003 р. таку систему: докази як фактична інформація про встановлені факти й
обставини кримінальної справи + джерела доказів як носії відомостей (фактичних даних) +
слідчі та інші процесуальні дії як можливі способи збирання доказів [26, с. 143–155].

С. М. Стахівський у 2005 р. з’ясував, що засобами доказування в кримінальному судочинстві
є: докази як відомості про факти + презумпції та преюдиції + слідчі дії [27, с. 5; 11–15; 20–22].

У 2008 р. І. І. Котюк запропонував своє бачення системи засобів процесуального
доказування, до якої відніс: процесуальні дії + науково-технічні засоби + докази та їхні
процесуальні джерела + процесуальні форми оперування ними [28, с. 22].

Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити такі висновки:
1. Засоби є тим елементом діяльності, використання якого в кінцевому результаті дозволяє

реалізувати мету й отримати потрібний продукт.
2. Засоби „заходять” у конкретну діяльність ззовні, з інших діяльностей, а також

використовуються з досвіду як соціокультурні зразки поведінки, асимілюються нею, додаються
до власних потреб.

3. Здатність певних засобів бути використаними як функції засобів конкретної діяльності
визначається нею самою.

Виходячи з цього, під засобами діяльності доказування необхідно розуміти систему
функціонально спрямованих знань і технік, що використовуються при формуванні
процесуального знання й виготовлення юридичних конструкцій, а також їх обстоювання в
суді.

Класифікація засобів діяльності доказування. Отже, як уже було зазначено, засоби
діяльності доказування, запозичені з інших видів діяльності, тому в характері критерію їхньої
класифікації можна використати належність до породжуваної ними діяльності. У рамках цієї
статті було поставлено завдання ґрунтовно розглянути питання про засоби діяльності
доказування, свідомо обмежившись лише наведеною вище класифікацією; у майбутньому
при дослідженні цієї фундаментальної проблеми теорії діяльності доказування в
кримінальному процесі може бути використаний інший критерій, зокрема функціональний
(завданнєвий).

Виходячи з цього гранично загального галузевого критерію, всі засоби діяльності
доказування в кримінальному процесі можна поділити на дві основні групи:

– юридичні засоби діяльності доказування;
– неюридичні засоби діяльності доказування.
До першої групи засобів доцільно, на нашу думку, віднести такі: конституційно-правові +

кримінально-процесуальні + кримінально-правові засоби + оперативно-розшукові +
криміналістичні засоби + адміністративно-правові + цивільно-правові.
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До другої групи засобів діяльності доказування можна віднести: засоби аксіології + засоби
юридичної етики + засоби теорії оцінок + засоби логіки доказування + засоби загальної та
юридичної психології + засоби теорії вироблення рішень + засоби судової риторики.

Якщо розглянути кримінально-процесуальні засоби, то до них можна віднести такі: засади
діяльності доказування + заповіді оцінювання допустимості доказів + процесуальна конструкція
„предмет доказування” + процесуальні докази + процесуальна конструкція „склад
процесуального доказу” + доказові дії (засоби одержання процесуальних доказів) + стандарти
доказаності + правова позиція + презумпції + преюдиції + фікції.

Отже, на нашу думку, доцільно погодитися з думкою Ф. Н. Фаткуліна, що подальша робота
над темою засобів діяльності доказування повинна бути спрямована на дослідницьке завдання
сукупного аналізу усіх засобів доказування в цілому, розкриття змісту й ролі кожного відносно
самостійного різновиду засобу доказування [21, c. 89–90].
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
ОСОБИ ПРИ ЗАТРИМАННІ ЗА ПІДОЗРОЮ У

ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
У даній статті розглянуто проблемні питання реалізації своїх прав затриманої особи

під час її перебування в ізоляторі тимчасового тримання. Розглянуто поняття
правоздатності затриманої особи та чи повністю вона може реалізовувати свою
правоздатність, якщо ні, то наскільки вона обмежується.

In this article the questions of problems of realization of the rights for the detained person
are examined during its stay in the insulator of the temporal holding. The concept of legal
capacity of the detained person is examined but how fully she can realize the legal capacity, if
no, she is limited as far as.

Ключові слова: правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, праводієздатність.

Кримінально-процесуальний закон України відіграє важливу роль у забезпеченні
верховенства права в суспільстві, оскільки особи, які порушили вимоги кримінального закону,
повинні бути у встановленому цим законом порядку піддані правосуддю. Якщо особам, що
вчинили злочин, вдається уникати покарання, на зміну закону, як правило, приходить самосуд.
Однак, за законом, процес, відповідно до якого здійснюється кримінальне судочинство,
потребує як чіткого його формулювання, так і виявлення в ньому належної поваги до прав
людини і основних свобод усіх, хто бере у ньому участь. Позиція осіб, які підозрюються у
вчиненні злочинів, є особливо важливою, оскільки повноваження, якими наділена система
кримінальної юстиції, надає багато можливостей для незаконного і необґрунтованого
обмеження і порушення особистих прав і свобод.

Відповідно до Кодексу поведінки посадових осіб по підтриманню правового порядку,
прийнятого Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1979 року, співробітники
правоохоронних органів, в тому числі ті, що здійснюють слідство у кримінальних справах,
зобов’язані поважати і захищати людську гідність; підтримувати і захищати права людини;
застосовувати примусові заходи тільки у випадках крайньої необхідності і настільки, наскільки
це вимагається для виконання їх обов’язків; зберігати в таємниці відомості конфіденційного
характеру, які отримуються в процесі здійснення своєї діяльності, якщо виконання їх обов’язків
чи інтереси правосуддя не вимагають іншого; нетерпимо відноситися до будь-якої дії, що є
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катуванням чи до іншої жорсткої, нелюдської чи такої, що принижує гідність особи форми
поводження; забезпечувати охорону здоров’я затриманих ними осіб.

У кримінальному процесі вступають у взаємодію між собою багато суб’єктів. Одні з них
мають більше повноважень, інші – менше. Вони надаються суб’єктам процесу для реалізації
ними своїх інтересів під час порушення, досудового розслідування, судового розгляду
кримінальних справ і виконання судових рішень. Кожний із суб’єктів кримінально-
процесуальних відносин займає певну позицію з тих чи інших правових питань.

Донедавна вважалося, що вирішувати кримінально-правові конфлікти з наданням їх
учасникам свободи у виборі варіантів своєї поведінки в межах кримінальної справи
неприпустимо. Вільнодумство, а тим паче вільний вибір людиною варіантів своєї поведінки,
вважалися ледве не суспільною аномалією. Звільнившись від тоталітарної ідеології і частково
від права, яке її обслуговувало, суспільство заохочує теоретичні дослідження, спрямовані на
пошук шляхів гармонізації суспільного життя через встановлення рівноваги між домаганнями
окремих членів суспільства, їх спробами реалізувати свої цінності [1, с. 132].

Серед таких цінностей важливе місце посідає свобода. Положення щодо свободи у
кримінальному процесі є досить специфічними. Якщо у цивільному процесі переважала
така складова, як свобода суб’єктів у розпорядженні матеріальними правами (право визначення
розміру позову, право відмовитись від позову в цілому або його частини тощо), то в
кримінальному процесі переважає свобода його суб’єктів у розпорядженні процесуальними
правами. Можливості сторін обвинувачення і захисту вільно користуватися своїми
матеріальними правами у кримінальному процесі є досить специфічними. Насамперед,
потребує з’ясування питання про те, що необхідно розуміти під матеріальним правом сторони
у кримінальному процесі. Це право випливає із положень кримінального закону. У
кримінальному процесі воно втілюється у поняття обвинувачення. Якщо у цивільному процесі
йдеться про розмір позову, то в кримінальному процесі – про обсяг обвинувачення (ч. 2 ст. 114,
ч. 2 ст. 141, ч. 4–5 ст. 277 КПК) [1, с. 135–136].

Свобода розпорядження процесуальними правами розкривається у кримінальному
процесі через декілька складових. На думку В. Шишкіна, до них належать такі: 1) можливість
вільного поводження із своїм правом щодо ініціювання процесу зацікавленою особою;
2) самостійний пошук і надання доказів щодо вимог звернення; 3) не тільки на суд покладається
навантаження щодо правової оцінки сукупності фактів, а й учасники процесу також зобов’язані
довести значимість своїх аргументів і мотивів з аналітичною думкою щодо регуляції
сформованих правовідносин відповідними нормами права; 4) обов’язок сторін заздалегідь
до початку судового слухання надати судові, а отже, і протилежній стороні всю інформацію
про докази і джерела їх находження; 5) не лише сторони зобов’язані до початку суду „розкрити
свої карти”, а й суд має право запровадити санкції проти тих осіб, які не виконують цієї
вимоги [2, с. 10–15]. На думку автора, усі ці складові є загальними як для цивільного, так і для
кримінального судочинства. Ми приєднуємося до думки Л. М. Лобойко, який вважає, що з
такими твердженнями навряд чи можна погодитись [1, с. 137–139].

Процесуальний статус учасників кримінального судочинства є дуже важливим феноменом
кримінально-процесуального права. У кримінальному процесі правовий статус його учасника
передбачає обов’язкове визнання особи суб’єктом кримінально-процесуальних відносин на
основі норм зазначеної галузі права. Виходячи з цього, передбачається безумовне надання
усім без винятку суб’єктам кримінального процесу процесуальної правосуб’єктності, яка
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передбачає, що за певних умов особа набуває і може особисто реалізовувати властиві їй, як
конкретному учаснику кримінального процесу процесуальні права і нести відповідні
процесуальні обов’язки. Процесуальна правосуб’єктність особи, яку затримано за підозрою
у вчиненні злочину, наступає у встановленому законом порядку (ст. ст. 43-1, 106, 115 КПК),
тобто з моменту складання протоколу про затримання і надання статусу підозрюваного.

При затриманні особа, крім обмеження її особистої недоторканності, також позбавляється
можливості реалізовувати свої майнові та інші інтереси, втрачає можливість контролю за
предметами особистого користування, рухомого та нерухомого майна, що перебуває у неї
на праві приватної власності, втрачає особисті зв’язки з членами сім’ї, друзями, знайомими
та особами, які могли б забезпечити охорону її майна. Особливо гостро постає це питання у
одиноких осіб і тих, які мешкають у сільській місцевості. Останні, як правило, мають домашню
худобу, яку потрібно, як мінімум, годувати. На практиці виникають складнощі із збереженням
також інших тварин, адже одинокі особи дуже часто мають собак, котів, папуг та ін. Більше
того, домашні тварини можуть бути рідкісні та дорого коштувати, витратним є й їх утримання
у незвичних для них умовах. Також виникають проблеми із збереженням автотранспорту та
іншого рухомого та нерухомого майна, в якому можуть перебувати коштовності, гроші,
предмети домашнього вжитку, дорога побутова техніка, предмети духовної творчості (твори
літератури, науки, мистецтва) тощо. Усі ці об’єкти є матеріальними благами і проблеми, які
можуть виникнути у затриманого через неможливість особистого догляду за ними і їх
утриманням, можуть призвести до їх втрати, або пошкодження, що буде порушенням майнових
прав підозрюваного [3, с. 66].

Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні
злочину, не містить норм, що дозволяють цим особам брати участь у здійсненні цивільно-
правових угод, за допомогою яких вони могли б реалізовувати свої цивільні права майнового
та немайнового характеру. Тому, на нашу думку, крім процесуальної, потрібно визначити
зміст і цивільної правосуб’єктності затриманих осіб.

Українське національне законодавство не використовувало раніше та не використовує
нині таку категорію, як правосуб’єктність осіб.

Якщо дійти до єдиного розуміння правосуб’єктності, то це дозволить виразити типову
правову позицію суб’єкта у всіх суспільних відносинах. На сьогодні правосуб’єктність являє
собою загальноправову категорію, що досить твердо установилася в науці.

Але довгий час йшли суперечки про те, чи потрібна правосуб’єктність юриспруденції, як
термін, і якщо потрібна, то що повинно складати її зміст, оскільки будь-яке поняття виявиться
науковим лише тоді, коли воно утворене із істотних ознак, кожна з яких необхідна для розкриття
специфіки явища, що вивчається, а разом з тим достатнім для визначення його
сутності [4, с. 64, 68].

Науковці, у першу чергу, ставили перед собою за мету визначити, чи є правосуб’єктність
необхідною правовою категорією.

Деякі автори відстоювали позицію, відповідно до якої правосуб’єктність не є об’єктивно
необхідною категорією у всіх галузях національного права і тому від неї потрібно відмовитися.

На сучасному етапі розвитку права категорія „правосуб’єктність” використовується
українськими цивілістами. Тобто відсутність даної категорії в системі законодавства не
дозволяє зробити безапеляційний висновок про те, що використання її наукою безпідставно і
неможливо. Більше того, хоча національне законодавство і не використовує це поняття, його
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використовує міжнародне право в сфері захисту прав і свобод людини [5, с. 8], а відповідно до
ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Стосовно змісту правосуб’єктності в правовій науці також були висунуті різні пропозиції.
Так, деякі науковці ототожнюють категорію „правосуб’єктність” з категоріями „правоздатність”
і „дієздатність” тобто з „право дієздатністю”.

Правоздатність і правосуб’єктність ототожнюють М. Г. Александров, О. В. Міцкевич,
Ю. К. Толстой [6, с. 134; 6, с. 5; 6, с. 9–11].

Як бачимо, усі перераховані думки зводяться до ототожнення правосуб’єктності з
правоздатністю, або з правоздатністю і дієздатністю, що призводить до необхідності
відмовитися від одного з цих понять, оскільки немає сенсу використовувати декілька термінів
для одного і того ж явища.

Але існує і дещо інший погляд на проблему правосуб’єктності, який є більш поширеним.
Відповідно до нього дана категорія визнається як узагальнююче поняття, до складу якого
входить правоздатність і дієздатність.

Ми поділяємо позицію Я. Р. Вебера про те, що науковці, які визначають правосуб’єктність
як не тотожне поняття правоздатності чи правоздатності і дієздатності, а як узагальнююче, бо
„правильно припускається, що бути суб’єктом окремих прав і обов’язків особа здатна тільки
в тому випадку, коли вона одночасно своїми діями може набувати і здійснювати ці права і
обов’язки” [7, с. 22].

Виходити потрібно з того, що з моменту кримінально-процесуальної ізоляції особи вона
набуває специфічної правосуб‘єктності, яка означає, що за наявності відповідних умов особа
може набувати і особисто реалізовувати загальні та відповідні процесуальні права і виконувати
процесуальні обов’язки, властиві особі з правовим статусом підозрюваного.

Я. Р. Веберс робить висновок, що правосуб’єктність „базується” на правоздатності і
дієздатності, які її зумовлюють. Правоздатність і дієздатність необхідні для виникнення і
нормального існування правосуб’єктності в будь-яких правовідносинах, так само як і
передбачені законом спеціальні вимоги до осіб, як до можливих суб’єктів права [7, с. 24].

Виходячи з позиції Я. Р. Веберса, можна зробити висновок про те, що правосуб’єктність
являє собою обумовлену правоздатністю, дієздатністю і встановленими законом спеціальними
вимогами можливість особи бути як суб’єктом права взагалі, так і суб’єктом конкретних
правовідносин.

Правосуб’єктність особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину, не може бути
звужена до ототожнення з правоздатністю і дієздатністю зазначеної особи. Вочевидь, що
правоздатність особи представляється, як здатність мати права та обов’язки, а не як здатність
до набуття і здійснення прав і обов’язків своїми діями, що відноситься до змісту поняття
дієздатності зазначених осіб.

Правоздатність особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину, виявляється як
загальна передумова для володіння правами і обов’язками. Вона є передумовою і основою
правоволодіння, оскільки передує конкретним суб’єктивним правам. Загальною ж така
передумова вважається в результаті однакового прояву правоздатності щодо всіх прав і
обов’язків і є необхідною для їх виникнення. Однак це не означає, що правоздатність
відрізняється неконкретизованістю. Правоздатність також виступає як конкретна здатність
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особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину, до правоволодіння, будучи можливістю
мати конкретні права і обов’язки.

Таким чином, правоздатність є самостійною правовою категорією, яка надає своєму
володільцю реальну та конкретну можливість мати права і обов’язки, які закріплені
законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Цивільного кодексу України, правоздатністю є здатністю усіх
фізичних осіб мати цивільні права та обов’язки. А відповідно до ч. 2 ст. 27 ЦК, правовий акт
Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим,
органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб не може обмежувати
можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки, крім
випадків, коли таке обмеження передбачено Конституцією України.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню доти, доки її вину не буде доведено
в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Отже, можна зробити
висновок, що на осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину і знаходяться в ІТТ, також,
розповсюджується презумпція невинуватості і тому вони можуть реалізовувати всі права, які
передбачені для громадян України.

Постає питання, чи повністю затримані особи можуть реалізовувати свою правоздатність,
якщо ні, то наскільки вона обмежується?

У дійсності правоздатність зазначених осіб обмежена, оскільки вони ізольовані від
суспільства, і навіть, розпорядок їх дня, розклад споживання їжі, час прогулянки тощо визначені
Інструкцією про роботу ізоляторів тимчасового тримання ОВС України [8].

Це стосується і реалізації цивільних прав майнового і немайнового характеру. А оскільки
ні Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину,
ні Інструкція про роботу ізоляторів тимчасового тримання ОВС України не містять норми
про участь затриманих у цивільно-правових правочинах і передбачають побачення лише із
захисником, родичами та іншими особами, то виявляється, що реалізація цивільних прав
майнового характеру є майже неможливою, тобто, практично, повністю обмеженою, що не
відповідає презумпції невинуватості зазначеної у Конституції України.

Отже, ми пропонуємо прийняти Закон України „Про порядок короткочасного затримання
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину” і включити до нього таку статтю, як „участь
підозрюваних у цивільно-правових правочинах” наступного змісту: „Підозрювані мають право
з дозволу особи чи органу, у провадженні яких перебуває кримінальна справа, і в порядку,
встановленому Інструкцією про роботу ізоляторів тимчасового тримання, брати участь у
цивільно-правових правочинах особисто чи через своїх представників, за винятком випадків,
передбачених законом”.

Запропонована стаття буде надавати право підозрюваним набувати та здійснювати цивільні
права, але з деякими обмеженнями, тобто з дозволу особи чи органу, у провадженні яких
перебуває кримінальна справа. Дане обмеження буде ставити в залежність особу, яку
затримано за підозрою у вчиненні злочину, від особи чи органу, в провадженні яких перебуває
кримінальна справа щодо участі у цивільно-правових правочинах, але таке обмеження не
повинно бути свавільним. Відмова у наданні дозволу може бути виправдана інтересами
виконання завдань кримінального судочинства, необхідністю забезпечення прав і законних
інтересів самого затриманого чи інших осіб. За вказаними мотивами може бути відмовлено
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в наданні дозволу для участі в угоді лише в тому випадку, коли є підстави вважати, що
здійсненням угоди може бути спричинена шкода зазначеним особам або інтересам
правосуддя. Особа чи орган, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, зможуть
також відмовити в наданні дозволу для участі затриманого в угоді, якщо вона, наприклад, не
відповідає закону чи іншому правовому акту, суперечить основам правопорядку і моральності,
якщо до її здійснення залучається недієздатна особа чи вона виходить за межі правоздатності
хоча б одного з її учасників.
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ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ І СЛІДЧИХ
ПІДРОЗДІЛІВ НА СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ

КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
Буквально термін „взаємодія” передбачає спільні дії з метою досягнення кінцевого

результату, тобто роботу в команді. На стадії порушення кримінальної справи необхідно
розглядати взаємодію оперативних і слідчих підрозділів у трьох аспектах: у часі, у
просторі (територіальна підслідність) і щодо кола суб’єктів (відомча підслідність).

Literally the term „co-operation” means common actions aimed to achieve a final result that
is team-work. On the stage of institution legal proceedings it is necessary to study co-operation
between operational and investigational subsections in three aspects: in time, in space (territorial
investigation) and in relation to the circle of subjects (department investigation).

Ключові слова: взаємодія, строки, слідчий, співробітник оперативного підрозділу.

Питання взаємодії оперативних і слідчих підрозділів на стадії порушення кримінальної
справи було і залишається актуальним для всіх правоохоронних органів, які мають у своїй
структурі зазначені підрозділи і вирішують питання щодо порушення кримінальних справ:
органів внутрішніх справ, служби безпеки та податкової міліції.

Стара істина: співробітники оперативних підрозділів вважають, що вся робота, пов’язана з
перевіркою інформації, викладеної заявником, лягає на їх плечі, а слідчі „відсиджуються” в
кабінетах, „не хочуть” порушувати кримінальні справи і чекають, щоб за них усі докази зібрали
органи дізнання на стадії порушення кримінальної справи, а слідчий би тільки виніс постанову
про порушення кримінальної справи і потім направив справу до суду, склавши обвинувальний
висновок. Слідчі ж вважають навпаки, що органи дізнання недбало ставляться до виконання
своїх обов’язків і це призводить до втрати доказової інформації ще на стадії перевірки
фактичних даних, викладених у заяві (повідомленні) про злочин. Співробітники оперативних
підрозділів, на думку слідчих, намагаються у будь-який спосіб порушити кримінальну справу,
при цьому часто не маючи достатніх підстав для прийняття такого рішення і не переймаючись
подальшою перспективою порушеної справи.

Проте, якщо тлумачити буквально термін „взаємодія”, то він передбачає спільні дії з метою
досягнення кінцевого результату, іншими словами – роботу в команді.

Вивчення практики роботи взаємодії оперативних і слідчих підрозділів на стадії порушення
кримінальної справи дозволяє констатувати, що у більшості випадків, з одного боку, має
місце формальне декларування спільної кінцевої мети – встановлення винуватих у вчиненні
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злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності, порушення та розслідування
кримінальної справи тощо, а з іншого – вузьковідомчі інтереси: погоня за показниками – у
кого більша кількість порушених кримінальних справ. Співробітникам оперативних підрозділів
необхідно, щоб з меншими видатками отримати порушену кримінальну справу, а слідчі завжди
вважають, що на них припадають „сирі матеріали”, тобто не належним чином перевірені
заяви (повідомлення) про злочини. При цьому демонструється іноді явно непрофесійний
підхід до вирішення поставленого завдання. Відсутністю розуміння та спільних дій
користуються злочинці. Їх дії зрозумілі – уникнути за будь-яку ціну кримінальної
відповідальності.

Що ж необхідно робити, щоб взаємодія між оперативними та слідчими підрозділами давала
позитивний результат і щоб це була дійсно взаємодія, тобто спільні дії, командна робота?

На нашу думку, на стадії порушення кримінальної справи необхідно розглядати взаємодію
оперативних і слідчих підрозділів у трьох аспектах: у часі, просторі (територіальна підслідність)
та щодо кола суб’єктів (відомча підслідність).

Так, у часі можна говорити про взаємодію оперативних і слідчих підрозділів протягом:
– прийняття та реєстрації заяви (повідомлення) про злочин;
– розгляду заяви (повідомлення) про злочин;
– перевірки інформації (фактичних даних), викладених у заяві (повідомленні) про злочин;
– прийняття рішення за змістом заяви (повідомлення).
У просторі (територіальна підслідність) взаємодія на стадії порушення кримінальної справи

передбачає спільні дії співробітників оперативних і слідчих підрозділів:
– у межах території, яку обслуговує підрозділ, до якого надійшла заява (повідомлення) про

злочин;
– у межах України;
– за межами України.
Щодо кола суб’єктів (відомча підслідність), тобто осіб, які можуть бути причетними до

вирішення заяви (повідомлення) про злочин, можна вести мову про взаємодію:
– співробітників оперативних підрозділів і слідчих;
– співробітників оперативних підрозділів і керівників органу дізнання;
– співробітників оперативних підрозділів і керівників слідчого підрозділу;
– слідчих і керівників слідчого підрозділу;
– слідчих і керівників органу дізнання.
Розглянемо спочатку взаємодію оперативних підрозділів (як органу дізнання) та слідчих у

часі.
Відповідно до змісту статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК

України) слідчий або орган дізнання зобов’язані приймати заяви і повідомлення про вчинені
або підготовлювані злочини, у тому числі й у справах, які не підлягають їх віданню.

З заявою або повідомленням про злочин не пізніше триденного строку необхідно прийняти
рішення: порушити кримінальну справу (у разі наявності підстав) або відмовити у порушенні
кримінальної справи. Якщо необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до
порушення справи, така перевірка здійснюється у строк не більше десяти днів (ст. 97 КПК
України).

На нашу думку, неясності й ускладнення закладені законодавцем у зміст самої статті 97
КПК України, починаючи з визначення строків розгляду заяв (повідомлень) про злочин.
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По-перше, не зовсім зрозумілим є застереження законодавця про те, що „коли необхідно
перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи така перевірка
здійснюється у строк не більше десяти днів”. Виходить, що всі інші заяви (повідомлення) про
злочин, за якими приймається рішення про порушення кримінальної справи у триденний
термін, не перевіряються.

Як показує практика, перш ніж порушувати кримінальну справу, будь-яку заяву або
повідомлення про злочин, необхідно ретельно перевіряти. Навіть у тих випадках, коли підстави
для порушення кримінальної справи є очевидними (наприклад, особу застали при вчиненні
злочину або безпосередньо після його вчинення; очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо
вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин; на підозрюваному або на його одязі,
при ньому або в його житлі буде виявлено явні сліди злочину (ст. 106 КПК України) та ін.).
Відомі також випадки самообмови, обмови, збігу обставин, неправдивих заяв та свідчень,
коли людина під впливом випадкових обставин не може доказати свою невинуватість.
Враховуючи зазначене, поспіх при прийнятті рішення про порушення справи може призвести
тільки до негативних наслідків.

Таким чином, аналізуючи зміст ст. 97 КПК України, можна говорити, що законодавцем
формально визначено тривалість стадії порушення кримінальної справи: з моменту прийняття
заяви (повідомлення) про злочин до моменту фактичного винесення постанови про
порушення кримінальної справи – не більше десяти днів. Встановлений десятиденний строк
не має права ні прокурор, ні суд, ні будь-який інший орган чи посадова особа продовжувати.

На сьогодні важливість цієї стадії кримінального процесу вже не викликає сумнівів ні у
вчених: процесуалістів і криміналістів, ні у суб’єктів кримінального судочинства: підозрюваних,
слідчих, працівників оперативних підрозділів (як органу дізнання), суду та інших зацікавлених
осіб.

Незаперечним є і те, що передчасне (за неналежним чином перевіреними фактичними
даними) порушення кримінальної справи тягне за собою обґрунтовані скарги зацікавлених
сторін та відміну прийнятого рішення про порушення кримінальної справи. Але і зволікання
з прийняттям рішення щодо порушення кримінальної справи також може мати свої негативні
наслідки: знищення речових доказів, залякування потерпілих, свідків тощо.

Таким чином, можна зробити висновок, що у всіх випадках заява (повідомлення) про
злочин повинна розглядатися, тобто аналізуватися та ретельно перевірятися протягом певного
часу: від трьох до десяти днів (ст. 97 КПК України).

Враховуючи викладене, можна окреслити і другу проблему. На нашу думку, наступною
проблемою є те, що вимогу законодавця приймати заяви (повідомлення) про злочин та порядок
їх розгляду вчені-процесуалісти і працівники практичних підрозділів розуміють по-різному.

Так, згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови „приймати”
(„прийняти”) – це „брати що-небудь від когось на розгляд, для використання, застосування
…” [1]. Цей же словник поняття „розгляд” тлумачить як „… розбір, аналіз чого-небудь. Розбір
судової справи” [1].

Вивчення практики прийняття та розгляду 359 заяв і повідомлень про злочини в окремих
правоохоронних органах України дозволяє стверджувати, що не сприяє ефективній взаємодії
відсутність єдиного порядку приймання, реєстрації, обліку і розгляду заяв і повідомлень про
злочини суб’єктами, яким надано таке право згідно зі ст. 97 КПК України. Кожний
правоохоронний орган має свій відомчий наказ із цих питань [3, 4], що призводить до
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неузгодженості дій між оперативними та слідчими підрозділами як одного, так і різних відомств,
порушення прав суб’єктів кримінального процесу й обґрунтованих скарг заявників. На нашу
думку, порядок приймання, реєстрації, обліку та розгляду заяв і повідомлень про злочини та
контроль за їх проходженням і обґрунтованістю прийнятих рішень потрібно розробити і
закріпити у відповідній статті КПК України (наприклад, статті 98 КПК України).

При цьому значну увагу необхідно приділити однозначному тлумаченню термінів
„прийняття заяви (повідомлення) про злочин», «реєстрація заяви (повідомлення) про злочин”,
„облік заяви (повідомлення) про злочин”, „розгляд заяви (повідомлення) про злочин” і
закріпленню їх значення у КПК України (наприклад, у статті 95 КПК України (заяви і
повідомлення про злочин) або міжвідомчій інструкції (СБУ, МВС, прокуратури, суду та
податкової міліції) про порядок прийняття, реєстрації, розгляду та вирішення заяв (повідомлень)
про злочини.

Так, приймання заяв (повідомлень про злочин) доцільно розуміти як дії уповноваженого
на те співробітника прокуратури, суду, органу дізнання чи слідчого при одержанні заяви
(повідомлення) про злочин.

При цьому, враховуючи, що заяви можуть бути як усними, так і письмовими, такі дії
необхідно деталізувати і прописати із урахуванням строків (удень, уночі, у святкові чи будні
дні), місця (безпосередньо на робочому місці уповноваженого на те співробітника – у
зазначеному органі (суді, прокуратурі тощо) чи іншому місці), суб’єкта (співробітник
оперативного чи слідчого підрозділу, прокурор, суддя).

Наприклад, якщо заява усна, дії щодо її прийняття полягають у:
– встановленні особи заявника (наявність паспорта обов’язкова);
– письмовому попередженні його про кримінальну відповідальність за завідомо

неправдиве повідомлення про вчинення злочину (стаття 383 Кримінального кодексу України
(далі – КК України);

– роз’ясненні заявнику вимог статті 63 Конституції України (про те, що особа не несе
відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи
близьких родичів);

– деталізації інформації, викладеної у заяві (повідомленні) шляхом відібрання додаткового
пояснення від заявника, оформленого окремим документом.

Крім того, усна заява заноситься до протоколу, який разом із поясненням, із зазначенням
відповідної дати повинний бути підписаний заявником та особою, яка прийняла усну заяву,
склала протокол та пояснення до неї.

Під реєстрацією заяв (повідомлень) про злочин необхідно розуміти фіксацію
уповноваженим на те співробітником прокуратури, суду, органу дізнання чи слідства стислих
даних щодо заявника та змісту заяви (повідомлення) про злочин в облікових документах
встановленої форми та присвоєння кожній заяві (повідомленню) про злочин відповідного
порядкового номера. При цьому облікові документи, до яких будуть заноситися заяви
(повідомлення) про злочин, мають бути єдиного зразка та змісту для всіх органів, яким згідно
з КПК України надано право приймати заяви (повідомлення) про злочини: суду, прокуратури,
органів дізнання та слідства.

Під обліком заяв (повідомлень) про злочин необхідно розуміти відображення в
установленій формі статистичного звіту про кількість і зміст заяв (повідомлень) про злочини,
що надійшли і зареєстровані в прокуратурі, суді, органі дізнання чи слідства та результати їх



232                                                                                                             Право

опрацювання. При цьому форма звіту також повинна бути єдиною щодо змісту та порядку
його подачі для всіх органів і підрозділів, що займаються вирішенням заяв (повідомлень) по
суті.

Під розглядом заяв (повідомлень) про злочин необхідно розуміти діяльність
уповноваженого органу з перевірки фактичних даних (інформації) про злочин, викладеної у
заяві (повідомленні), та прийняття у визначений законом термін рішення згідно з вимогами
КПК України.

Третьою, на нашу думку, важливою проблемою є те, що законодавцем у КПК України не
визначено початок триденного строку (точку відліку), тобто момент, з якого необхідно
обраховувати вказаний строк і приймати рішення по заяві (повідомленню). Лише зазначено,
що „заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи окремих громадян про
злочин можуть бути усними або письмовими” (стаття 95 КПК України). Це дозволяє на
практиці встановлювати різні точки відліку так званого „початку розгляду” заяви
(повідомлення) про злочин.

Наприклад, нами виявлено, що початок триденного строку суттєво залежить від того:
– усна це чи письмова заява;
– заявник прийшов особисто до правоохоронного органу чи надіслав заяву поштою

(факсом, електронною поштою тощо);
– заявник має при собі паспорт чи інший документ, що посвідчує його особу, чи не має

такого документа взагалі;
– заявник наполягає на прийнятті від нього заяви (повідомлення) про злочин і згодний

підписатися під попередженням про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве
повідомлення про вчинення злочину (стаття 383 КК України) чи відмовляється від підпису;

– заява (повідомлення) про злочин підслідна (стаття 112 КПК України) правоохоронному
органу, до якого вони надійшли, чи не підслідна;

– який у правоохоронному органі встановлено порядок направлення не підслідних йому
заяв (повідомлень) до іншого органу: через прокурора чи прямо, відповідному
правоохоронному органу (якому вони підслідні);

– який порядок передачі заяв (повідомлень) про злочин від одного виконавця до іншого,
якщо вони з якихось причин змінюються;

– заява (повідомлення) про злочин одразу реєструється в книзі обліку інформації про
злочини (далі – КОЗП), яка знаходиться у кожному правоохоронному органі, чи спочатку
вона реєструється як вхідна кореспонденція, а потім – у КОЗП, тобто наявна подвійна
реєстрація;

– який встановлено у підрозділі порядок реєстрації та розгляду заяв (повідомлень), що
надходять від інших правоохоронних органів тощо.

Розглянемо деякі приклади встановлення так званої точки відліку для розрахунку строків
розгляду заяви (повідомлення) працівниками практичних підрозділів. Так, якщо заява
(повідомлення) усна і заявник вимагає, щоб представник правоохоронного органу розписався
на копії, поставивши дату та своє прізвище як особа, яка прийняла у нього заяву, то з цієї дати
фактично і почнеться розрахунок строку розгляду заяви. Подібним же буде розрахунок
триденного строку і у тому випадку, коли заявник прийшов із заявою особисто, має при собі
паспорт та, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве
повідомлення про вчинення злочину (стаття 383 КК України), буде наполягати на тому, що він
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повідомляє саме про вчинення злочину. Від нього приймуть заяву, поставлять дату її прийняття
і з цього часу почнеться розрахунок строку розгляду. Але цей сценарій не є ідеальним. На
практиці ж частіше за все або паспорт відсутній у заявника (78 %), або заявника лякає
перспектива бути притягнутим до кримінальної відповідальності у разі не підтвердження
фактичних даних, викладених у заяві (95 %). Відсутність паспорта ще може бути компенсована
наявністю іншого документа, який посвідчує особу заявника і подальшою перевіркою його
особи за відповідною базою даних. Але відмова підписати заяву і засвідчити факт попередження
про кримінальну відповідальність за статтею 383 КК України – аналогічна анонімній заяві. А
з анонімними заявами працюють без встановлення будь-яких строків. Для підтвердження
особи заявника, що прийшов без паспорта, та перевірки фактів, викладених у заяві, необхідний
певний час. Працівника (виконавця), що буде цим займатися, призначає керівник того органу
дізнання, слідства, прокуратури чи суду, до якого звернувся заявник. З цією метою особа, що
прийняла заяву (суддя, слідчий чи співробітник оперативного підрозділу, який чергує по
підрозділу у той час, коли прийшов заявник), передає заяву до канцелярії, де її спочатку
покладуть „на розгляд” керівникові органу, а лише потім (після резолюції керівника)
зареєструють як вхідну кореспонденцію і передадуть виконавцю. Процедура так званої
„реєстрації” може зайняти не один день. Усе залежить від того, як швидко працюють канцелярія
та керівник. Вони не завжди вкладаються у триденний термін, про що свідчать вивчені нами
матеріали. Чим більше триває „реєстрація”, тим менше часу залишається виконавцю.
Аналогічна процедура „реєстрації” письмових заяв (повідомлень) про злочин: спочатку їх
розглядає керівник підрозділу, потім реєструє канцелярія і передає виконавцю.

Крім того, практичні підрозділи розрізняють початок триденного строку розгляду заяви
не з моменту реєстрації в канцелярії (штамп про реєстрацію вхідної кореспонденції), а з
моменту реєстрації в книзі обліку інформації про злочини (КОЗП), яка є у кожному органі
дізнання. Між реєстрацією в канцелярії та реєстрацією в КОЗП може пройти до 30 діб і більше.
При цьому питання про відповідальність виконавців за порушення строків розгляду заяв
(повідомлень) піднімається лише в окремих випадках. Непоодинокі випадки передачі матеріалів
від одного виконавця до іншого (як за поважними причинами (хвороба, відрядження, звільнення
тощо), так і у випадку недбалості виконавця чи з інших неповажних причин). Виконавець, що
отримав матеріал, починає рахувати триденний строк з моменту отримання ним матеріалів
від іншого виконавця. Це взагалі недопустимо. Але такі факти є (75 %).

Можна подолати перелічені непорозуміння зі строками, прописавши в законі (КПК України,
міжвідомча Інструкція) правила розрахунку строків розгляду заяв і повідомлень про злочини,
на нашу думку, збільшивши строки їх розгляду від десяти до п’ятнадцяти діб мінімально і
продовживши (у разі потреби за обґрунтованим поданням виконавця) до 30 діб – максимально.
Але при цьому більш суворим повинний бути і контроль з боку прокуратури за порядком
прийняття, реєстрації, обліку та розгляду заяв (повідомлень) про злочини органами суду,
прокуратури, дізнання та слідства.

Як ми вже зазначали вище, якщо ідеться про взаємодію співробітників оперативних та
слідчих підрозділів у просторі, то необхідно розуміти спільні дії на стадії порушення
кримінальної справи на певній території.

Розрізняють територію, яка обслуговується органом, до якого надійшла заява
(повідомлення) про злочин, і територію, яка не обслуговується органом, до якого надійшла
заява (повідомлення) про злочин.
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Якщо заява (повідомлення) містить фактичні дані про злочин, який вчинено на території,
що обслуговується співробітниками оперативних підрозділів і слідчими органу, до якого вона
надійшла, тоді її розгляд залежить:

– від майстерності та досвідченості осіб, уповноважених на розгляд такої заяви по суті;
– організації та порядку виконавської дисципліни у підрозділі, до якого надійшла заява;
– взаємодії між керівниками оперативного та слідчого підрозділу.
В ідеалі фактичні дані, викладені заявником, перевіряються співробітником оперативного

підрозділу (як органом дізнання). Якщо виникають певні ускладнення щодо кваліфікації
викладеної заявником інформації за відповідними нормами Кримінального кодексу України
чи визначення переліку документів, необхідних для вирішення питання про наявність підстав
для порушення кримінальної справи (стаття 94 КПК України), за консультацією він звертається
до слідчого підрозділу. З цією метою пишеться рапорт, в якому викладається суть проблеми
і прохання про допомогу. Важливо, щоб такий рапорт був у наявності, тому що він дає
законне право слідчому ознайомитись зі змістом заяви (повідомлення) про злочин. В іншому
разі, крім виконавця, якому заява (повідомлення) про злочин офіційно „відписані” керівником
органу дізнання, спроба будь-кого із співробітників ознайомитись із заявою може бути
розтлумачена як прояв інтересу до викладених у заяві обставин з корисливих мотивів. На
підставі офіційного рапорту представника органу дізнання (співробітника оперативного
підрозділу, який розглядає заяву (повідомлення) про злочин), керівником слідчого підрозділу
призначається слідчий, який і буде консультувати оперативника щодо порядку, змісту та обсягу
документування фактичних даних, викладених заявником.

Інша річ, коли надходить заява (повідомлення) про злочин, вчинений на території, яка не
обслуговується органом дізнання, слідчим, прокурором чи судом, до якого вона надійшла,
тобто не підлягає їх територіальному віданню (стаття 97 КПК України).

Така заява (повідомлення) має бути направлена за належністю. У КПК України не визначено,
протягом якого терміну необхідно направити заяву за належністю та як потрібно при цьому
обраховувати термін розгляду заяви тому органу, який її одержить: з моменту одержання чи
з дати надходження до органу, який першим прийняв заяву (повідомлення) про злочин. Це
питання не врегульоване чинним КПК України і призводить до тяганини при розгляді заяв
(повідомлень) про злочин. На практиці строки обраховуються з моменту фактичного
одержання заяви належним органом (якому вона підслідна). А це, як правило, термін, який
значно перевищує встановлені законодавцем десять днів.

Не визначено також, які матеріали необхідно надіслати разом із заявою (повідомленням)
про злочин при направленні її за належністю: це має бути супровідний лист чи, можливо, ще
якісь документи, що будуть підтверджувати неможливість розгляду заяви суб’єктом, до якого
ця заява надійшла.

Ще складнішим є питання, коли для перевірки заяви (повідомлення) про злочин виникає
потреба задіяти правоохоронні органи інших держав на стадії порушення кримінальної справи.
Цей випадок взагалі непередбачений чинним КПК України. Встановлений десятиденний термін
у даному випадку заміняють тридцятиденним, що є порушенням вимог статті 97 КПК України
щодо строків розгляду заяв (повідомлень) про злочини. Настав час привести у відповідність з
європейським законодавством чинний КПК України і з цих питань.

Не останню роль відіграє і коло суб’єктів, причетних до прийняття та вирішення заяв
(повідомлень) про злочини. Якщо ідеться про взаємодію співробітників оперативних підрозділів
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(як органу дізнання) та слідчих, то починаючи від працівника оперативного підрозділу чи
слідчого, який приймає заяву (повідомлення) про злочин і закінчуючи особою, яка фізично
виносить постанову про порушення кримінальної справи, від їх досвіду, освіти,
комунікабельності, вміння правильно обрати потрібні тактичні прийоми, тобто спланувати
та провести саме такі заходи, які дадуть при помірних витратах сил та часу позитивний результат,
залежить якість зібраних матеріалів, точність документування та швидкість перевірки
одержаної від заявника інформації.

Вивчення якості кадрового складу оперативних і слідчих підрозділів дозволяє стверджувати,
що все менше досвідчених співробітників (із стажем роботи десять і більше років) залишається
працювати у правоохоронних органах. В основному це кадри, які пропрацювали до п’яти
років, а деякі і взагалі до трьох років. Існують випадки (третина – в оперативних підрозділах
податкової міліції), коли займають посади, пов’язані з вирішенням питань кваліфікації
правопорушень, проведенням оперативно-розшукових заходів, особи, які закінчили курси
початкової підготовки співробітників міліції. При цьому вони мають вищу економічну освіту
і вважається, що цього достатньо, щоб боротися зі злочинністю. Таке ставлення до кадрового
питання призводить до втрати професійного ядра у правоохоронних органах, нівелювання
інституту наставництва та розмивання і втрати напрацьованого роками досвіду боротьби зі
злочинністю.

Не приділяється увага з боку керівництва і моральним якостям співробітників оперативних
і слідчих підрозділів, що дає можливість їм „заробляти гроші” на прийнятих рішеннях за заявою
(повідомленням) про злочин.

Стаття 98 КПК України дозволяє органу дізнання порушувати кримінальні справи у разі
наявності для цього підстав. Але відповідальність за проведення першочергових і невідкладних
слідчих дій також лягає на особу, яка порушила справу. На нашу думку, настав час чітко
розмежувати функції і кожний орган повинний займатися своєю справою. Орган дізнання
повинний приймати, реєструвати, обліковувати і розглядати заяви і повідомлення про злочини;
слідство – розслідувати кримінальні справи (формувати доказову базу у порушеній справі),
прокурор – наглядати за законністю, а суд – виносити вироки: обвинувальні чи виправдувальні.
Третього не має бути. Повернення на додаткове розслідування нікому не потрібне. Це затягує
час, дозволяє уникнути відповідальності. Якщо не доказано вчинення злочину, необхідно
виправдати людину. Такий підхід до взаємодії буде відповідати європейським стандартам
кримінального судочинства.

Давно необхідно змінити підхід до оцінки факту порушення та закриття  кримінальної
справи. Закриття кримінальної справи за відсутності події та складу злочину, недоказаністю
участі підозрюваного у вчиненні злочину не повинно бути трагедією. Трагедією має бути
незаконне притягнення особи до кримінальної відповідальності, засудження невинуватого.
Тоді само собою відпаде і питання щодо розширення переліку слідчих дій, проведення яких
дозволено до порушення кримінальної справи і необхідність одержувати дозволи суду на
проведення, наприклад, позапланових перевірок дотримання податкового (валютного)
законодавства; проводити спочатку дослідження, а після порушення кримінальної справи –
експертизи та ін.

Взаємодія між оперативним і слідчим підрозділами буде тоді ефективною і робота дійсно
командною, коли будуть належним чином стимулюватися не факт порушення кримінальної
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справи, а факт направлення справи до суду у максимально стислі терміни; всебічно, повно та
об’єктивно, законно розслідуваної.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-
РОЗШУКОВОЇ ТАКТИКИ

У статті досліджено теоретичні аспекти правової основи та правового регулювання
оперативно-розшукової тактики, проаналізована нормативна база, що забезпечує
оперативно-розшукову тактику, висвітлено недоліки дослідженої проблеми та дано
пропозиції щодо їх усунення.

The article researches theoretical aspect of Low system and Low regulation of operational
and search tactics, analyses the classification of normative data (basis) that provides operational
and search actions. The article also explains all the drawbacks of the researched problem and
makes proposals concerning their solution.
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правове регулювання, класифікація, межі правового регулювання.

Як свідчать наукові праці вчених та практична діяльність оперативних підрозділів
правоохоронних органів, в наш час особливої уваги вимагає дослідження та визначення
правового аспекту оперативно-розшукової діяльності та її основної категорії оперативно-
розшукової тактики. З урахуванням стану протидії сучасної злочинності і особливо
організованої, протидіяти їй тільки гласними силами дуже важко або зовсім неможливо.

Тому оперативно-розшукова діяльність відіграє в цьому процесі важливу роль. Як відомо,
у протидії злочинності застосовуються негласні сили, засоби, форми та методи ОРД. На жаль,
застосування негласного апарату, засобів, методів і форм ОРД інколи призводить до дій, які
межують з порушенням законів. У зв’язку з цим оперативно-розшукова діяльність, як і будь-
яка діяльність, потребує обов’язкового правового регулювання, а процес застосування
елементів оперативно-розшукової тактики у протидії злочинності, на нашу думку, –
особливого.

Як справедливо зазначає Б. І. Бараненко, ОРД на сьогодні необхідно спиратися на широку
правову базу, у якій головне місце належить спеціальному галузевому оперативно-
розшуковому законодавству. Це законодавство не тільки вперше проголосило ОРД державною
правоохоронною діяльністю, але й закріпило принципи цієї діяльності; основи її здійснення;
обов’язки та права суб’єктів; гарантії законності; напрями використання одержаних матеріалів;
соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів, а також осіб, що
залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та інші елементи [1, с. 39].

© Бірюков Г. М., 2011
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Як свідчить аналіз наукових робіт учених, створення правової системи оперативно-
розшукової діяльності та її основної категорії оперативно-розшукової тактики почалося за
часів СРСР. У 1958 році були прийняті Основи кримінального судочинства СРСР та союзних
республік, це значно підняло можливість більш ефективного розвитку оперативно-розшукової
діяльності як науки та практики.

Наступним нормативним актом з досліджуваної проблеми став Закон СРСР „Про внесення
змін і доповнень до Основ кримінального судочинства СРСР і союзних республік”, у ч. 2 ст. 29
яких було підкреслено, що на органи дізнання покладається вживання необхідних оперативно-
розшукових заходів, у тому числі з використанням відеозапису, кіно-, фотозйомки і звукозапису
з метою виявлення ознак злочину й осіб, які його вчинили, встановлення фактичних даних, які
можуть бути використані як докази у кримінальних справах після їх перевірки відносно
кримінально-процесуального законодавства.

Після проголошення в 1991 році України незалежною демократичною державою,
скасування нормативно-правових актів колишнього СРСР постала проблема правового
регулювання діяльності правоохоронних органів, у структурі яких функціонують оперативні
підрозділи. Логікою правової політики новообраної Верховної Ради України було задекларовано
створення державних законів, які чітко б визначили права і обов’язки правоохоронних органів,
принципи їх діяльності, пріоритетність захисту прав, свобод та інтересів особи, гласність і
розуміння громадянами чинного законодавства [2, с. 21].

Не можна не погодитись з авторським колективом Є. О. Дідоренко, І. П. Козаченко,
Я. Ю. Кондратьевим, які підкреслюють, що першим кроком розробки чинного законодавства
системи правоохоронних органів став процес підготування комісією Верховної Ради України
з питань правопорядку та боротьби зі злочинністю Закону України „Про міліцію” від 20 грудня
1990 року [2, с. 24].

Як констатує В. П. Євтушок, законодавчий процес щодо правового регулювання
оперативно-розшукової тактики вступив у другий етап свого розвитку, коли Верховна Рада
своєю постановою від 18 лютого 1992 року ввела в дію Закон України „Про оперативно-
розшукову діяльність”. Необхідність його прийняття диктувалося тим, щоб надати загальним
правовим нормам, які регулюють оперативно-розшукову тактику, системності, конкретності,
адресності [3, с. 33].

Згідно зі ст. 3 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992
року, правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять Конституція України,
цей Закон, Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, закони України
про прокуратуру, міліцію, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України,
державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів,
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист
працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові
угоди і договори, учасником яких є Україна [4].

Дослідженням правової основи та правового регулювання оперативно-розшукової
діяльності та її основної категорії оперативно-розшукової тактики займалися такі вчені, як
В. К. Антонов, О. М. Бандурка, Б. І. Бараненко, В. І. Василенчук, В. О. Глушков, О. М. Джужа,
О. Ф. Долженков, О. Є. Дідоренко, В. П. Євтушок, В. П. Захаров, В. А. Іщенко, О. О. Кісільов,
І. П. Козаченко, О. І. Козаченко, Ю. Я. Кондратьєв, В. В. Матвійчук, Д. І. Никифорчук,
В. А. Некрасов, С. І. Ніколаюк, М. А. Погорецький, І. І. Приполов, В. О. Селюков,
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І. В. Сервецький, О. П. Снігерьов, А. Г. Цвєтков, І. Р. Шинкаренко, А. Ю. Шумилов,
М. Є. Шумило та інші.

Щодо досліджуваної проблеми О. М. Бандурка стверджує, що правова основа оперативно-
розшукової діяльності в Україні складається із сукупності правових актів, які проголошують
правові норми, регламентують групи однорідних суспільних відносин між державою і особою
в процесі діяльності по забезпеченню безпеки людини і суспільства, шляхом застосування
спеціальних методів, сил і засобів, і виконання оперативно-розшукових дій, якщо іншими
заходами не можна попередити чи усунути загрозу життєво важливим інтересам людини і
суспільства. У такій діяльності через застосування правових норм регламентуються відносини
між державою чи її представниками, та особами (насамперед особами, які посягають на
об’єкти, що охороняються кримінальним законодавством), і в зв’язку з необхідністю захисту
життєво-важливих інтересів особистості, суспільства і держави від злочинних посягань [5, с.
61].

Як ми бачимо, правова основа ОРД має багатогалузеве нормативно-правове насичення,
що надає їй у цілому складний комплексний характер.

Проте це не означає, що наведені правові джерела, що формують правову основу ОРД,
регулюють процес проведення ОРД.

Вони частіше за все виконують орієнтуючу роль і сприяють правильному та ефективному
здійсненню заходів ОРД, допомагають при цьому її суб’єктам суворо дотримуватися меж
відведеного їм поля діяльності, яке охоплює не тільки функціональні та предметно-діяльні
зв’язки і залежності, але також законність, етичність і мораль у широкому їх розумінні [1, с.
47–48].

Але для ефективного правового забезпечення оперативно-розшукової тактики необхідні
не тільки правові норми, а також правове регулювання. Стосовно цього А. Ю. Шумилов пише,
що сучасна реальність у галузі впливу на злочинність потребує визнання багатьма
десятиріччями сформованої негласної сфери захисту людини та суспільства від злочинних
посягань як єдиного та самостійного виду соціально-корисної юридичної діяльності, але й
підпорядкування правовому регулюванню по загальних правилах [6, с. 3].

Як зазначено в довідковій літературі, правове регулювання – один з основних засобів
державного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування в інтересах людини,
суспільства і держави. Є різновидом соціального регулювання. Предмет правового
регулювання – правові, політичні, економічні та інші суспільні відносини, впорядкування
яких неможливе без використання норм права. Правове регулювання забезпечується за
допомогою спеціально створеного державою механізму. Головними складовими цього
механізму є норми права, зафіксовані в законах та інших правових актах, якими визначається
модель можливої та необхідної поведінки суб’єктів суспільних відносин. Правове регулювання
в Україні забезпечується системою державних органів законодавчої, виконавчої і судової
гілок влади, прокуратурою та іншими контрольними органами. Цей процес також зумовлений
рівнем правосвідомості й правової культури громадян [7, с. 40–41].

Авторський колектив К. К. Горяінов, В. С. Овчинський, Г. К. Синілов та інші під правовим
регулюванням розуміють специфічну діяльність держави, її органів і посадових осіб щодо
впорядкування суспільних відносин через встановлення правових норм і прийняття у
відповідних випадках індивідуально-регламентуючих рішень з юридично значущих питань,
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які виникають у межах таких відносин. Отже, призначення правового регулювання взагалі –
функціональне, управлінське [8, с. 121].

Правове регулювання ОРД – це нормативно-владний вплив держави на суспільні відносини,
що виникають, тривають і завершуються під час такої діяльності, та пов’язані з нею суспільні
відносини з метою їх упорядкування. Цей вплив здійснюється через установлення правових
норм юридично значущих питань, які виникають у межах оперативно-розшукової діяльності [9,
с. 99].

Дослідження питання, що вивчається, показує, що важливе значення для правильного
розуміння призначення та змісту ОРД має визначення меж правового регулювання, від якого,
у свою чергу, залежить дієвість пошукової роботи і, відповідно, діяльність заходів щодо
запобігання злочинам, які вчиняються окремими особами, та їх припинення, а також
гарантованості захисту прав і свобод громадян, які потрапили в поле зору оперативних
підрозділів.

На думку Е. С. Дубоносова, межі правового регулювання – це зумовлене об’єктивними
та суб’єктивними факторами державно-владне вторгнення в суспільні відносини, які
виникають у зв’язку з високим рівнем вірогідності скоєння злочину, його вчиненням або
його попередженням, припиненням шляхом застосування спеціальних сил, засобів та методів
в ОРД [10, с. 98–99].

Межі правового регулювання, як стверджують члени авторського колективу Є. М. Моісеєв,
О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін., – це зумовлені об’єктивними та суб’єктивними
чинниками межі державно-владного втручання в суспільні відносини, які виникають у зв’язку
з наявністю достатнього ступеня достовірності вчинення злочину або з його вчиненням і
його гласним або конспіративним попередженням, виявленням і припиненням за
посередництва застосування спеціальних сил, засобів і методів, а також вчинення оперативно-
розшукових дій за правилами норм оперативно-розшукового та деяких інших галузей
українського права [9, с. 100].

Одним із чинників, які перешкоджають успішному виконанню завдань ОРД та її основної
категорії оперативно-розшукової тактики є недоліки у самих законодавчих актах, що
використовуються у процесі нормативно-правового забезпечення цієї діяльності.

Потребує вдосконалення Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність”, зокрема,
саме поняття „оперативно-розшукова діяльність”, яке повинне більш чітко розкривати її
характер (пошуковий, розвідувальний та контррозвідувальний), форми реалізації (гласну і
негласну), а також за змістом містити не тільки проведення оперативно-розшукових заходів,
але й роботу з негласним апаратом, а також аналіз оперативної інформації тощо.

Багато основних положень наведеної вище законодавчої бази ще не повною мірою
визначено, в окремих випадках вони суперечливі, взаємно виключають одне одного. Причини
тут різні: по-перше – законодавчі норми розроблювались у різних історичних, соціально-
економічних і політичних умовах: по-друге – прийняття законів нерідко проходило під впливом
різних протистоячих політичних лобі; по-третє – свою негативну роль відіграла елементарна
професійна непідготовленість розробників нових законів.

Внаслідок цього виникає невідкладне завдання привести правову базу ОРД до безумовної
відповідності її положенням Конституції України, а також повної погодженості з усіма діючими
законодавчими актами, які прямо або опосередковано стосуються правового регулювання
цієї діяльності [1, с. 52].
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Підводячи підсумок дослідження, проведеного по даній проблемі, ми можемо
констатувати, що правовою основою оперативно-розшукової тактики є Конституція України
як Основний Закон, закони України, нормативно-правові акти органів виконавчої влади,
постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, внутрішньовідомчі нормативно-
правові акти правоохоронних органів (накази, розпорядження).
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У

СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
У статті розглянуто актуальні питання нормативно-правового регулювання діяльності

підрозділів податкової міліції щодо одержання та використання інформації, необхідної
для боротьби із правопорушеннями та злочинами у сфері оподаткування.

In the article pressing questions are examined normatively legal providing of activity of
subsections of tax militia in relation to a receipt and use of information necessary for a fight
against offences and crimes in the field of taxation.

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, виявлення злочинів у сфері
оподаткування, інформаційно-довідкове забезпечення, автоматизована інформаційна
система, інформаційно-аналітична розвідка.

У сучасних умовах успіх боротьби із правопорушеннями, що вчиняються у сфері
господарської діяльності, у тому числі зі злочинами, які пов’язані з несплатою податків,
значною мірою залежить від рівня та якості інформаційного забезпечення цього процесу.
Відповідно до ст. 2 Закону України „Про державну податкову службу в Україні” [5] завдання
щодо запобігання злочинам та іншим правопорушенням, які віднесені законом до її
компетенції, їх виявлення, розкриття та розслідування покладаються на податкову міліцію.
Для забезпечення виконання таких завдань підрозділи податкової міліції у своїй діяльності
потребують використання різної інформації, що входить до сфери їх службової діяльності.

Питанням нормативно-правового регулювання створення та функціонування
інформаційних систем для сприяння у виявленні, розкритті та розслідуванні злочинів
присвячені дисертаційні дослідження, монографії, окремі публікації, матеріали науково-
практичних конференцій, семінарів, круглих столів та ін. Окремі аспекти інформаційного
забезпечення правоохоронних органів взагалі та податкової міліції, зокрема у галузево-
предметному аспекті висвітлювали такі вчені-юристи та практики України: М. І. Бажанов,
В. В. Бірюков, В. П. Бахін, Я. І. Василькевич, В. М. Грицак, Е. О. Дідоренко, В. П. Захаров,
В. Р. Жвалюк, М. В. Коваль, І. П. Козаченко, В. К. Лисиченко, В. В. Лисенко, Є. Д. Лук’янчиков,
В. Т. Маляренко, В. Я. Мацюк, Д. Г. Мулявка, М. І. Мельник, Р. А. Калюжний,
Д. Я. Семир’янов, П. В. Цимбал та ін.

Дослідження правових засад інформаційного забезпечення виявлення, розкриття та
розслідування злочинів підрозділами податкової міліції ДПС України нерозривно пов’язане із
необхідністю системного аналізу, як правових засад щодо регулювання створення та
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функціонування інформаційних систем і криміналістичних обліків у інших вітчизняних
правоохоронних органах, так і з аналізом законодавчих норм, у тому числі уведених у дію в
2010 році із набуттям чинності Податкового кодексу України, а також норм, визначених у
Законі „Про державну податкову службу”, у відомчих наказах ДПС України та інших
нормативних актах. На сьогодні правова основа створення та функціонування
криміналістичних та інших систем інформаційного забезпечення оперативно-розшукової та
кримінально-процесуальної діяльності, у тому числі і підрозділів податкової міліції, базується
на правових приписах, зафіксованих у Конституції України [1], Податковому кодексі України [3],
Кримінально-процесуальному Кодексі [2], законах України: „Про Державну податкову службу
в Україні” [5], „Про інформацію” [10], „Про оперативно-розшукову діяльність” [14], „Про
державну таємницю” [6], „Про науково-технічну інформацію” [12], „Про захист інформації в
автоматизованих системах” [7], „Про інформаційні агентства” [9], „Про телекомунікації” [15],
„Про Національну програму інформатизації” [13], „Про Концепцію Національної програми
інформатизації” [11], „Про захист персональних даних” [8] та в інших нормативно-правових
актах.

Основним правовим підґрунтям створення та функціонування криміналістичних та інших
інформаційних систем в органах, які ведуть боротьбу із злочинністю, є Конституція України.
Відповідно до ч. 2. ст. 32 Конституції України, „не допускається збирання, зберігання
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
прав людини” [1]. Отже, наведеною нормою Конституції встановлено, що створення та
функціонування інформаційних систем для сприяння у виявленні, розкритті та розслідуванні
злочинів може відбуватися тільки у межах норм чинного законодавства. Згідно з Законом
України „Про Національну програму інформатизації”, головною метою Національної
програми інформатизації „…є створення необхідних умов для забезпечення громадян та
суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого
використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави” [13].
У програмі також зазначено, що однією із умов інтеграції України до Європейського Союзу є
питання, пов’язані з обміном інформацією, створенням і функціонуванням інформаційних
систем, у тому числі у сфері боротьби з правопорушеннями. У розділі 15 цієї програми, який
присвячений інформатизації у сфері правосуддя та кримінальної юстиції, пріоритетними для
правоохоронних органів визначаються щодо використання новітніх технологій і баз даних,
створення єдиної бази даних.

Права органів державної влади та органів місцевого і регіонального самоврядування, до
яких належать і органи ДПС України, законодавчо визначені у статті 12 Закону України „Про
інформацію”, в якій записано: „Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на
задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави”.

З метою задоволення цих потреб органи державної влади та органи місцевого і
регіонального самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази і
банки даних.

Порядок їх створення, структура, права та обов’язки визначаються Кабінетом Міністрів
України або іншими органами державної влади, а також органами місцевого і регіонального
самоврядування” [10].
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Закон України „Про інформацію” також встановлює загальні правові основи одержання,
використання, поширення та зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в
усіх сферах суспільного і державного життя України, а також систему інформації, її джерела,
визначає статус учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та
забезпечує її охорону, захищає особу та суспільство від неправдивої інформації. Дія цього
Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають у всіх сферах життя і діяльності
суспільства і держави при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації. Таким
чином, можна зробити висновок, що його дія поширюється і на таку сферу суспільної
діяльності, як боротьба із злочинністю. У Законі також зазначено: „Всі громадяни України,
юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних для
реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій”. У змісті
наведеної норми закону автор виділяє словосполучення „державні органи мають право на
інформацію” та „для…здійснення завдань і функцій”, які вказують на одну з правових підстав
одержання, використання, поширення та зберігання інформації державними органами та
пов’язують це право із виконанням такими органами визначених для них законом завдань і
функцій.

Відповідно до п.17 ст. 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”
оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, коли є
передбачені у ст. 6 цього Закону підстави, надається право створювати і застосовувати
автоматизовані інформаційні системи [14]. З урахуванням цієї норми правоохоронні
підрозділи, які ведуть боротьбу із злочинністю, все частіше використовують у практичній
діяльності сучасні інформаційні технології та методики для отримання криміналістично
значущої та доказової інформації з широкого спектру відомчих і соціальних інформаційних
ресурсів.

Водночас із законодавчими актами на актуальність і необхідність створення інформаційних
систем у правоохоронних органах та інших державних установах вказується також в указах
Президента та постановах Кабінету Міністрів України.

Досліджуючи правові підстави інформаційного забезпечення криміналістичної діяльності,
спрямованої на виявлення та розслідування злочинів у сфері оподаткування, необхідно також
звернути увагу на статус та структуру системи органів Держаної податкової служби України,
місце і роль, яку відведено в цій системі підрозділам податкової міліції. Як зазначено в ст.1
Закону України „Про державну податкову службу в Україні”, „до системи органів державної
податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні
податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі
- органи державної податкової служби). У частині другій цієї статті вказується, що „у складі
органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі
з податковими правопорушеннями (податкова міліція)” [5]. Разом з тим у Положенні про
Державну податкову адміністрацію України, затвердженому Указом Президента України від
13 липня 2000 рок № 886/2000 у п.1 зазначено, що Державна податкова адміністрація України
є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. У п. 3 цього Положення
серед основних завдань ДПА України зазначені „запобігання злочинам та іншим
павопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення,
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розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні
правопорушення”, а також „розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків та
інших платежів”. А у п. 4 записано: „ДПА України, відповідно до покладених на неї завдань, ….
організовує роботу із створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць,
інших засобів інформатизації та комп’ютерізації робіт органів державної податкової служби;
приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення,
віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо
них передбачені законом рішення”. Фактично, визначені у Положенні завдання та функції
ДПА охоплюють завдання і функції, визначені для підрозділів податкової міліції у ст. 19 Закону
України „Про державну податкову службу в Україні” та у п. 1, п. 7 ст. 21 цього Закону.

Таким чином, на підставі зазначеного вище можна стверджувати, що нормативно-правове
регулювання інформаційного забезпечення діяльності органів Державної податкової служби
України повною мірою розповсюджуються і на підрозділи податкової міліції, зокрема, як на
структурний підрозділ системи органів цієї служби. Разом з тим зазначені норми є також
підставою для створення та функціонування в підрозділах податкової міліції інформаційних
систем, як криміналістичного призначення з метою виявлення, розкриття та розслідування
злочинів, пов’язаних з не сплатою податків, так і для користування іншими інформаційними
системами ДПС України з метою пошуку криміналістично значущої інформації. Правовою
підставою такої діяльності підрозділів податкової міліції є і нормативно-правові приписи,
закріплені в Законі України „Про оперативно-розшукову діяльність”, де зафіксовано, що
завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про
протиправні діяння окремих осіб і груп з метою припинення правопорушень та в інтересах
кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян,
суспільства і держави.

Із набуттям законної сили Податковим кодексом України питання інформаційно-
аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби України і в тому
складі підрозділів податкової міліції, набули більш предметного правового обґрунтування.
Так, у главі 7 Кодексу вперше законодавчо закріплено визначення інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності державної податкової служби. Ст. 71 Податкового кодексу визначає
інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності ДПС як комплекс заходів із збору,
опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання органами державної
податкової служби покладених на них функцій та завдань.

У зв’язку із прийняттям Податкового кодексу до Закону України „Про інформацію” додана
ст. 251, яка визначає податкову інформацію як сукупність відомостей і даних, створених або
отриманих суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідних
для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій.

У цьому законодавчому акті також зафіксовано, яка інформація і як збирається (ст. 72),
отримується (ст. 73), обробляється та використовується (ст. 74) для потреб службової діяльності
органів державної податкової служби, структурними підрозділами яких є податкова міліція. У
цій статті 74 також містяться норми щодо зберігання та опрацювання отриманої інформації в
інформаційних базах органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими
(службовими) особами органів державної податкової служби. Законодавчо закріплюється
право центрального органу державної податкової служби визначати перелік інформаційних
баз, а також форми і методи опрацювання інформації [3]. Інформаційне забезпечення
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підрозділів податкової міліції базується на відомчих інформаційних масивах і базах даних
інших міністерств і відомств, з якими ДПА України укладено договір про обмін інформацією.
Доступ до інформаційних масивів організовано за допомогою АРМів.

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ДПС також може бути
використана й інша інформація, наприклад, від органів влади інших держав, міжнародних
організацій чи отримана в результаті проведення оперативно-розшукової діяльності.

Разом з тим цей напрям роботи потребує подальшого вдосконалення нормативно-
правового регулювання, починаючи з видання відомчого нормативного акта, який би
регламентував основи створення та функціонування криміналістичних інформаційних систем
та облікової діяльності в органах ДПС України та визначав загальні вимоги до інформації, що
вміщується до таких систем, і завершуючи розробкою детальних інструкцій зі створення й
функціонування кожного виду відомчих криміналістичних інформаційних систем та
автоматизованих робочих місць, визначення їх взаємозв’язків, форм обліку тощо.

Необхідно також зазначити, що хоча у чинному кримінально-процесуальному
законодавстві прямо не вказується на процесуальний статус інформації, отриманої з
інформаційних систем органів ДПС України, така інформація є достовірною і актуальною для
виявлення та розслідування податкових злочинів. Відносність і достовірність такої інформації,
коли це необхідно, також установлюється в процесі розслідування й у багатьох випадках є
безперечною, особливо коли це стосується інформаційних систем з автоматичною
реєстрацією. Така властивість, як допустимість, набувається саме діями з виявлення інформації
та вилучення її з певної інформаційної системи, а також зумовлена правовою регламентацією
нормами Податкового кодексу України подання інформації платниками податків, її збирання,
отримання, обробки та використання для потреб службової діяльності органів державної
податкової служби та її структурних підрозділів податкової міліції.

У процесі виявлення та розслідування злочинів інформація також може бути отримана
підрозділами податкової міліції з інформаційних систем під час виїмки інформації, знятої з
каналів зв’язку, під час слідчого огляду й інших слідчих дій і долучена до справи у вигляді
складової відповідного протоколу чи додатка до нього або речового доказу. Також вона може
бути отримана у вигляді довідки, як правило, на конкретні запити суб’єктів розслідування. У
такому випадку вона долучається до справи як „документ” – різновид доказів, передбачений
статтею 65 КПК України.

Таким чином, на підставі зазначеного можна зробити висновок про те, що на сьогодні в
Україні сформувалася досить солідна правова база. Питання щодо правового регулювання
створення та функціонування інформаційних систем для забезпечення виконання основних
завдань у певній галузі або державній установі розглядаються на рівні законів, указів
Президента, постанов Кабінету Міністрів, які містять норми, правові приписи, указівки на
права чи обов’язки правоохоронних органів створювати інформаційні системи для сприяння
виконанню покладених на ці органи завдань.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО

ЗОВІНШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ
ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ

У рукописі наукової статті розкрито особливості застосування органами податкової
міліції чинного законодавства при провадженні оперативно-розшукової діяльності та
під час дослідчої перевірки з метою повного та об’єктивного дослідження обставин
вчинення злочину у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

In the manuscript of the scientific articles are peculiarities of the tax police bodies of legislation
on foreign economic activity proceeding at operational activities and research during the
check for the full and objective investigation of the circumstances of the crime committed.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, злочини, податки.

З часу набуття Україною незалежності бурхливий та стрімкий розвиток ринкових відносин
зумовив появу окремого господарюючого сегмента в економічної галузі, пов’язаного із
зовнішньоекономічною діяльністю. Перехід до нових умов господарювання та надання значній
кількості суб’єктів господарювання права на здійснення такої діяльності супроводжувалися
формуванням відповідної нормативної бази щодо її регулювання, у тому числі стосовно
оподаткування. Водночас зазначена галузь права має досить складний та перевантажений
безліччю умовностей характер, вона не є кодифікованою та нараховує декілька десятків законів
і підзаконних нормативних актів. Безумовним підґрунтям для здійснення господарської
діяльності у вказаній сфері залишається прийнятий 16 квітня 1991 року Верховною Радою
України Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, до якого вже внесено понад
30 змін.

Такі прогалини нерідко стають причиною зловживань з боку суб’єктів господарювання та
дають їм змогу під час здійснення, наприклад, експортно-імпортних операцій реалізувати
свої злочинні наміри, створювати умови для мінімізації своїх податкових зобов’язань та
отримання неконтрольованих доходів. Найбільш розповсюджені злочинні схеми пов’язані з
ухиленням від сплати податку на прибуток за рахунок використання зв’язків із розташованими
в офшорних зонах нерезидентами, із укладанням з останніми фіктивних угод, проведенням
імпорту товарів із заниженою вартістю, псевдоекспортними операціями, неповерненням
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валютної виручки, незаконним відкриттям і використанням розрахункових рахунків в
закордонних банках.

Однією із складових економічної безпеки будь-якої держави є спроможність її
правоохоронних інститутів дієво та ефективно протидіяти злочинним проявам у цій сфері.
Крім того, запорукою своєчасного виявлення та розкриття злочину є вміле володіння
основними знаннями та засадами щодо міжнародно-правової взаємодії та порядку здійснення
зовнішньоекономічної діяльності.

Практика свідчить, що у процесі виявлення та документування протиправної діяльності
органи податкової міліції не використовують або використовують не повною мірою
можливості міжнародного співробітництва. Водночас органи податкової міліції ДПА України
разом з іншими правоохоронними підрозділами країни мають власну правову та матеріальну
базу щодо організації обміну інформацією з іноземними спорідненими службами, а також
відповідні підрозділи, до функцій яких віднесено підтримання цієї взаємодії. Такі відносини
повинні бути побудовані за схемами: „міліція – поліція”, „служба безпеки – орган безпеки”,
„митниця – митний орган”, „податкова міліція – служба податкових і фінансових розслідувань”,
тощо.

Керівні органи правоохоронних відомств України з питань міжнародної взаємодії
зосереджені в їх центральних апаратах. Відповідальною структурою податкової міліції з питань
використання каналів одержання певної інформації із-за кордону є відділ міжнародного
співробітництва ГУПМ ДПА України. Питання взаємодії безпосередньо вирішуються у системі
інформаційного обміну між спорідненими службами без направлення відповідних запитів на
адресу НЦБ Інтерполу. Метою цього є оперативність отримання інформації, яка в подальшому
може бути використана в кримінальному судочинстві як фактичні дані про порушення
податкового або валютного законодавства. Водночас, у разі відсутності відповідних угод з
певною країною прямий контакт між суб’єктами обміну інформації неможливий. У цьому
випадку запит податкової міліції за умов кримінальної кваліфікації діяння можна надіслати до
НЦБ Інтерполу в Україні або іншими каналами.

В умовах сьогодення застосування можливостей міжнародного співробітництва є
обов’язковим заходом щодо виявлення та попередження злочинів у сфері
зовнішньоекономічних відносин, таких як: ухилення від сплати податків або від повернення
валютної виручки, незаконне бюджетне відшкодування або використання валютних рахунків
за кордоном.

Так, питання зарахування виручки в іноземній валюті під час виконання
зовнішньоекономічних контрактів регулює прийнятий 23.09.1994 р. Верховною Радою України
Закон України № 185/94-ВР „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”.
Вказаною нормою встановлено 90-денний термін зарахування такої виручки на рахунок
підприємства та регламентовано застосування фінансових санкцій за порушення зазначених
вимог. Зупинення передбаченого законом терміну можливо лише за умови стягнення
резидентом заборгованості по експортно-імпортним контрактам за результатами розгляду
відповідної заяви Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною
комісією при Торгово-промисловій палаті України [3].

Оскільки протиправні дії особи, пов’язані з неповерненням виручки в іноземній валюті,
мають виключно умисний характер та утворюють самостійний склад злочину (ст. 207 КК
України), під час проведення перевірки в порядку ст. 97 КПК України обов’язковому
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дослідженню підлягає факт вжиття резидентом передбачених законом заходів щодо стягнення
з нерезидента заборгованості. У цьому випадку відсутність відомостей про звернення суб’єкта
господарювання з відповідною заявою до арбітражних органів можуть додатково свідчити
про умисне приховування даних про отримання коштів в іноземній валюті та, як наслідок,
небажання їх повернути в Україну.

Водночас виключенням із вказаного правила є наявність індивідуальної ліцензії
Національного банку України, яка дозволяє перевищувати встановлений законом термін
зарахування виручки резидентів на їх валютні рахунки.

Виходячи з аналізу галузевих норм, зовнішньоекономічні зв’язки можна класифікувати за
двома ознаками: за напрямом товарного потоку та за структурною ознакою [7, с. 5]. На нашу
думку, можна стверджувати, що за першою ознакою такі зв’язки поділяються на експортні,
імпортні та транзитні. Під структурною ознакою мається на увазі характер і види взаємозв’язків
із суб’єктами господарювання інших країн: зовнішньоторговельні, фінансові, виробничі,
інвестиційні та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законом. До суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, як відомо, відносяться фізичні та юридичні особи. При
цьому останні мають право здійснювати вказану діяльність відповідно до їх статутних
документів із моменту набуття ними статусу юридичної особи. Тобто підстави для здійснення
такої діяльності повинні бути закладені вже на початковому етапі створення підприємства.

Під час проведення дослідчої перевірки вказана обставина потребує додаткової уваги,
оскільки вона є передумовою виникнення взаємних прав та обов’язків між учасниками
зовнішньоекономічних операцій та отримання для цього спеціальних дозволів. З цією метою
на первинному етапі збору фактичних даних про можливий злочин необхідно встановити та
дослідити засновницькі та установчі документи, які у сукупності є складовою юридичної
справи підприємства та зберігаються в податкових органах.

Діюче законодавство передбачає здійснення зовнішньоекономічних операцій лише на
підставі відповідних договорів (контрактів), які є первинним документом та містять необхідні
для проведення перевірки установчі дані. Перевірка відомостей щодо українського суб’єкта
господарювання, наприклад знаходження його за вказаною в договорі юридичною адресою,
відкриті розрахункові рахунки та ін. не складає для оперативних підрозділів особливих
труднощів. Натомість, як засвідчує практика, для з’ясування факту реєстрації та ведення
господарської діяльності іноземним суб’єктом господарювання необхідно мати можливість
отримати дані з торговельного або банківського реєстру країни, де підприємство має офіційно
зареєстровану контору.

З метою встановлення істини у справі потрібно мати на увазі, що контроль за
господарською діяльністю, наприклад, у європейських країнах, США або Канаді покладено на
фіскальні служби, які не є правоохоронними. Тому кримінальна поліція цих країн не
уповноважена на проведення перевірок діяльності суб’єктів господарювання. Оскільки
внутрішня господарча інформація СПД вважається комерційною таємницею, то її одержання
або оприлюднення здійснюється переважно за рішенням суду.

У цьому випадку відповіді компетентних органів вказаних держав щодо обставин реєстрації
на їх території підприємства та здійснення ним фінансово-господарських операцій з
резидентами України у більшості випадків можуть мати невизначений або невичерпний
характер. Тому в кожному окремому випадку така інформація потребує критичного ставлення.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(53) 2011 251

Щодо країн азійського типу (Китай, Індія, Латинська Америка, крім Ізраїлю), то їх
правоохоронні органи наділені виключними повноваженнями щодо контролю за діяльністю
господарюючих суб’єктів. Репресивний характер таких повноважень стримує рівень
правопорушень у вказаній сфері та робить її менш привабливою для проведення злочинних
оборудок, у тому числі за рахунок відсутності вказаних країн у переліку офшорних зон.

Країни ближнього зарубіжжя або колишнього СРСР, за винятком країн Балтії, відносяться
до євразійського типу. Правоохоронні органи України за рівнем своїх повноважень належить
до вказаного типу, що спрощує підготовку офіційних запитів та отримання необхідної
інформації про суб’єкта господарювання.

З метою встановлення першоджерел потрібної інформації органи податкової міліції повинні
скористатися можливостями державних контролюючих органів. Виходячи з цього, потрібно
зазначити, що система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є
дворівневою та поділяється на центральні та місцеві органи.

До центральних органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
відносяться Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України,
Державна митна служба України, Антимонопольний комітет України, Міжвідомча комісія з
міжнародної торгівлі та Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики.

До органів місцевого управління зовнішньоекономічної діяльності належать територіальні
підрозділи органів державного регулювання та місцеві ради народних депутатів України та їх
виконавчі і розпорядчі органи.

Основною умовою для проведення операцій з експорту-імпорту товарів є надання
суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності дозволу на їх здійснення або ліцензії, яка видається
центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, а також його
структурними підрозділами на місцях.

Під час перевірки обставин здійснення зовнішньоекономічної діяльності потрібно звертати
увагу на додержання вимог закону щодо порядку отримання ліцензії. Дослідженню, зокрема,
підлягає дійсність відомостей, зазначених суб’єктом господарювання у відповідній заявці. З
огляду на існування та поширення злочинних схем з псевдоекспорту з метою штучного
формування податкового кредиту певний інтерес при цьому викликають дані про виробника
та споживача товару, код та назва держави походження і призначення, строк дії ліцензії, кількість
і вартість товару, найменування продавця і покупця, відомості вантажно-митної декларації
тощо. Невідповідність первинних даних, заявлених учасниками операцій, є передумовою
вжиття заходів реагування, в тому числі з метою визнання договорів такими, що суперечать
інтересам держави та, як наслідок, проведення податкових перевірок, результати яких можуть
виступати однією із підстав для порушення кримінальної справи.

Іншим джерелом отримання фактичних даних про обставини здійснення
зовнішньоекономічної діяльності є первинні дані відповідного бухгалтерського та оперативного
обліків, а також статистична звітність, яку надсилають органам державної статистики. У даному
випадку дослідженню підлягають дані річної фінансової звітності щодо активів (коштів) та
пасивів (їх джерела), що перебувають у зовнішньоекономічному обороті; відображення
виручки від таких операцій та відповідні витрати; щомісячна інформація про суми сплачених
податків на імпорт та експорт.

У разі встановлення порушення галузевого законодавства до суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності можуть застосовуватися спеціальні санкції, у тому числі у
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вигляді тимчасового припинення вказаної діяльності. До кола ініціаторів застосування таких
заходів входить також податкова міліція, яка за наслідками дослідчої перевірки або під час
досудового слідства може внести відповідне подання органу виконавчої влади з питань
економічної політики. Вказані обмеження застосовуються протягом трьох років з дня
виявлення порушення законодавства. При цьому оскарження накладення таких санкцій до
суду не зупиняє їх дію.

Особливий порядок оподаткування мають операції з давальницькою сировиною. Залежно
від напряму руху такої сировини, визначення її власника та замовника готової продукції
податкові зобов’язання українського виконавця можуть не справлятися.

Нормою, що регулює зазначені правовідносини, є прийнятий 15.09.1995 Верховною Радою
України Закон України „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах” із змінами та доповненнями. Вказаний Закон визначає основні засади проведення
операцій з давальницькою сировиною, у тому числі умови оподаткування та сплати ввізного
мита.

Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником
на митну територію України і вивозиться з неї, не обкладається вивізним (експортним) митом
та іншими податками і зборами, що справляються у разі експорту товарів. Не підлягають
оподаткуванню також операції з вивезення готової продукції, яку вироблено з давальницької
сировини, закупленої іноземним замовником на митній території України і належить йому [2].

Маніпулювання вказаними обставинами надають можливість зацікавленим особам
маскувати свої істинні наміри та мінімізувати своє податкове навантаження або уникати його
взагалі.

У даному випадку злочинні наміри суб’єктів господарювання можуть бути реалізовані
шляхом створення зовнішньолегальної схеми з поставки та переробки давальницької сировини
з залученням для цього виробника, постачальника сировини, кінцевого споживача та
транзитних підприємств, які забезпечують документальне прикриття проведених операцій.
Іншими словамим, метою цих заходів є створення умов, які відповідають вказаним у законі
вимогам і за наслідками виконання яких суб’єкт звільняється від оподаткування.

Визначитись при цьому з роллю кожного окремого учасника зазначеної схеми та
встановити організатора досить важко. З цією метою обов’язковому дослідженню підлягає
статус проведених господарських операцій, а саме визначення їх, як операцій з давальницькою
сировиною. Для цього оперативні підрозділи мають право звернутися з відповідним запитом
до органів Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України [6].

Крім того, відповідно до п. 13 Положення про ЄДРПО, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України № 118 від 22.01.1996 р., включенню до вказаного реєстру підлягають
відособлені підрозділи іноземних юридичних осіб в Україні. У зв’язку з цим з метою з’ясування
фактів існування на території України постійних представництв або інших відособлених
підрозділів підприємств – нерезидентів органи податкової міліції, можуть звернутися до
регіонального представництва Державного комітету статистки України. Вказана структура,
крім того, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій і
використання його даних.

Під час перевірки інформації про злочин предметом дослідження оперативних підрозділів
податкової міліції є також питання відкриття валютних рахунків фізичних або юридичних осіб,
а також перебування валютних цінностей та іншого майна резидентів за межами України.
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Відповідно до вимог п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 9 Декрету Кабінету Міністрів України № 15-93 від
19.02.1993 р. „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” із змінами та
доповненнями Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на
здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування. Також Декрет
регламентує режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні
принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших
фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов’язки суб’єктів
валютних відносин, порядок здійснення  валютного контролю, відповідальність за порушення
валютного  законодавства [3].

З огляду на викладене незаконне відкриття валютних рахунків фізичних або юридичних
осіб за межами України насамперед означає їх відкриття без відповідного дозволу НБУ або
без отримання індивідуальної ліцензії.

Такого дозволу потребують операції по розміщенню валютних цінностей на рахунках і у
вкладах за межами України, за винятком відкриття рахунків особами-резидентами на час
перебування їх за кордоном, відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками
та рахунків в іноземній валюті дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими
офіційними представництвами України.

Метою протиправних дій зацікавлених осіб під час здійснення ними операцій з валютними
резервами за кордоном є ухилення від встановленого законодавством контролю з боку
держави за порядком проведення операцій у вказаній сфері. Основними видами порушень
при цьому є відкриття валютних рахунків на підставі підроблених ліцензій, одержання
індивідуальної ліцензії НБУ внаслідок подання недостовірних відомостей про неможливість
здійснення розрахунків через установи комерційних банків, про наявність виняткових обставин,
які зумовлюють потребу у відкритті такого рахунку або інших істотних відомостей. Під час
прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України за результатами проведеної дослідчої
перевірки по вказаних фактах протиправні дії особи, як правило, необхідно кваліфікувати за
сукупністю злочинів, передбачених ст.ст. 208, 358 (366 КК України).

Особливості проведення органами податкової міліції перевірочних заходів у цьому випадку
полягають саме в порядку отримання необхідної інформації. Водночас відомості про відкриття
фізичними або юридичними особами валютних рахунків у зарубіжних банках, про рух коштів
по них, про укладання угод між українськими та іноземними юридичними особами у більшості
випадків становлять банківську або комерційну таємницю. Тому отримання таких даних від
іноземних правоохоронних органів можливо лише в порядку надання правової допомоги в
межах кримінального судочинства та за наслідками розгляду офіційного звернення Генеральної
прокуратури України верховним органом юстиції запитуваної держави.

Узагальнення та аналіз практики боротьби із злочинами зовнішньоекономічної
спрямованості свідчать про необхідність вдосконалити шляхи та методики їх виявлення і
розкриття. Ефективність та якість вжитих оперативними підрозділами податкової міліції заходів
є запорукою викриття у подальшому винних осіб, притягнення їх до відповідальності та
відшкодування завданих державі збитків.
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КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ
У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНИМ

РИЗИКАМ
У статті розглянуто окремі аспекти професійних ризиків на виробництві. Автор

проаналізував основні фактори, що сприяють виникненню професійних ризиків та
запропонував окремі кримінологічні міри профілактики у сфері запобігання професійним
ризикам.

In this article are examined separate aspects of occupational takes on a production. An
author analysed basic factors which are instrumental in the origin of occupational take and
offered the separate measures of criminology prophylaxis in the field of prevention of
occupational take.

Ключові слова: професійні ризики, охорона праці, міри профілактика, безпечні умови
праці, виробництво.

Безпечні умови праці – основний елемент системи управління охороною праці на
підприємствах усіх галузей і, водночас, одне з невід’ємних прав людини, записаних як у
міжнародних документах ООН і ВООЗ, так і в Конституції України.

Створення безпечних умов праці – обов’язок кожного роботодавця незалежно від форми
власності підприємства. Але в сучасних умовах соціально орієнтований підхід по організації
виробничого процесу, спрямований на захист працюючих і збереження їх працездатності
залишається декларативним. На практиці ж далеко не всі підприємства дотримуються
елементарних норм безпеки персоналу та знижують професійні ризики. Це є причиною
постійного зростання як кількості постраждалих на підприємствах, так і кількості осіб, що
мають права на пільги за професійною ознакою, що, в свою чергу, призводить до зростання
видатків держави на виплати і компенсації потерпілим. Зважаючи на це, проблема управління
витратами на зменшення професійних ризиків набуває все більшої актуальності.

Незважаючи на широкий спектр досліджень у сфері виявлення та профілактики шкідливих
факторів виробничого процесу питання попередження негативних професійних факторів,
що впливають на розмір витрат у системі управління охороною праці, та найбільш ефективних
заходів, щодо запобігання професійним захворюванням потребують подальшого дослідження.

В останні роки інтенсивно розвивається теорія оцінки професійних ризиків у техніці,
промисловості та охороні праці. Робочі місця піддаються технологічному удосконаленню,
що разом із стрімкою глобалізацією змінює умови праці. Проте на багатьох робочих місцях
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зберігаються традиційні професійні ризики, і кількість нещасних випадків і професійних
захворювань продовжує залишатися дуже великою.

Крім того, багато працівників піддаються „новим ризикам”, які виникають у результаті
зміни стилю роботи, наприклад, через нестабільну зайнятість, ненадійність чи підвищений
рівень стресу.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що останнім часом триває тенденція виникнення
нещасних випадків на робочому місці і значна увага приділяється дослідженням нових ризиків
у сфері охорони праці, їх моніторингу і прогнозуванню.

Метою дослідження цієї статті є визначення і аналіз факторів, що породжують професійні
ризики на виробництві, а також розробка найбільш ефективних профілактичних заходів щодо
мінімізації професійних ризиків.

Практика людської діяльності свідчить про те, професійний (виробничий) ризик принципово
відрізняється від інших видів ризиків, насамперед, побутового та техніко-технологічного.
Унікальність професійного ризику полягає в тому, що він автоматично випливає з трудової
діяльності, коли працівник зустрічається із новими, більш складними засобами і умовами
праці.

Змістовна сутність професійних ризиків випливає із соціально-філософського розуміння
техніки як такої. У цьому ракурсі під технікою розуміється „система штучних органів діяльності
суспільства, що розвивається в умовах історичного процесу опредметнювання в природному
матеріалі трудових функцій, навиків, досвіду та знання шляхом пізнання і використання сил і
закономірностей природи” [11, c. 227].

Проблем, які призводять до виникнення професійних ризиків, із кожним роком усе більше
і більше. До їх виникнення призводять різні технічні, соціальні чи організаційні зміни.

Посилаючись на саме такий стан діючої економіки, голова Державного комітету України
з нагляду за охороною праці підкреслював: „Так, ми не приховуємо і кажемо: основні фонди
спрацьовані, машини і механізми не відповідають вимогам нормативних актів з охорони
праці. І ми розуміємо, що всі підприємства не зупиниш, не замкнеш ворота, не навісиш на
них пломбу. Але позиція Державного комітету України з нагляду за охороною праці однозначна
– якщо виробництво, технологічний процес, машини, механізми загрожують життю і здоров’ю
працюючих, вони повинні стояти” [7, c. 184–185].

Голова Комітету окремо наголосив, що тепер дуже поширені гасла не перешкоджати
діяльності приватних малих підприємств, щоб дати їм стати на ноги, зміцніти економічно, бо
це надія на подальший розквіт держави. „Логіка в цьому є – ніхто не заперечує. Але якщо при
реєстрації підприємства власник заявляє один вид діяльності, а робить, що йому заманеться,
в тому числі, загрожуючи життю чи здоров’ю людей, якщо з його вини гинуть найняті ним
працівники, а потім навіть органи прокуратури не в змозі знайти ні кооперативу, де це сталося,
ні його керівника, то з таким розвитком подій миритися ніяк не можна. У приватних
господарствах, кооперативах та інших підприємствах..., як правило, не вирішені елементарні
питання охорони праці, працівники, та й сам власник або уповноважені ним керівники не
обізнані з вимогами законодавства, не атестовані у встановленому порядку... А над кожним з
багатьох десятків тисяч таких підприємств інспектора не поставиш. До того ж, рекет, погрози
навіть фізичною розправою державним інспекторам усе частіше стають супроводжуючими
факторами у їх взаємовідносинах з такими власниками” [7, c. 15–16].
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Таким чином, на виробництві у різних сферах економіки об’єктивно і суб’єктивно
відчувається певна наявність „критичної маси” професійних ризиків підвищеної концентрації
з відповідними загрозами для здоров’я працівників. Поняттям критичного професійного ризику
охоплюються далеко не завжди досить зрозумілі суспільно небезпечні ситуації, що виникають
під впливом загалом нормативних (а тим більше, позанормативних) шкідливих виробничих
факторів. Тут повинно йтися про професійні ризики з елементами техніко-технологічного
ризику.

Результатом виникнення більш насичених небезпекою професійних ризиків, а тим більше
їх певною суб’єктивно-негативною виробничою реалізацією, можуть повністю чи частково
стати техніко-технологічні негативні ситуації з виробничим травматизмом за шкалою,
розробленою Всесвітньою організацією охорони здоров’я, а саме: захворюваність,
травматизм, інвалідність, смертельні наслідки. Взагалі ж, як уже зазначалося, абсолютно
безпечних виробничих факторів не буває, проте повинно йтися про допустимий і
недопустимий їх рівень. Тому доцільною є розробка спеціальних, більш ефективних систем
обліку і контролю за величинами ризику.

Такі системи можуть розроблятися як для окремих машин, механізмів та технологій, так і
для окремих професій. Дослідження цього напряму можуть стати підставою для розробки
заходів щодо усунення, нейтралізації або зниження рівня професійних ризиків і встановлення
величин обґрунтованої межі ризику для кожної професії, а за необхідності – і для галузі в
цілому [8, c. 342]. Вивчення професійних ризиків виробничої діяльності одночасно адресоване
і механізмам (технологіям), і людям, і взагалі виробничій сфері. Спеціалісти справедливо
наголошують, що ризик професії певним чином сприяє і випадковим подіям, і злочинам, і
навіть опосередковано впливає на спосіб життя, нарешті, започатковує стресові стани з
віддаленими в часі тяжкими захворюваннями.

Розгляд і усвідомлення сутності професійного ризику – проблема техніко-організаційна,
найчастіше регламентована правилами техніки безпеки, промислової санітарії та іншими
правилами охорони праці. Професійні ризики, – глобальна проблема усієї трудової діяльності.
Саме тому осмислення (врахування) професійних ризиків – справа надзвичайно як важлива,
так і складна, бо вони завжди існують, але приховано, чекаючи свого прориву з тяжкими
наслідками.

Крім того, з розвитком і удосконаленням суспільних відносин у сфері охорони праці сильно
змінюються також форми зайнятості, що породжує виникнення нових ризиків для робітників.
Такі явища, як реорганізація робочого процесу, зменшення розміру підприємств, не могли
не вплинути на умови праці, забруднивши досягнення здорового балансу між роботою і
приватним життям. Разом з іншими факторами ці зміни призвели до підвищення рівня стресу,
пов’язаного з роботою, а також до інших психологічних розладів, які тільки загострилися в
період глобальної економічної кризи [9].

Конвенція про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням
повітря, шумом і вібрацією на робочих місцях № 148 Генеральної конференції Міжнародної
організації праці зазначає, що компетентний орган влади повинний вживати заходів для
сприяння підготовці й інформуванню всіх зацікавлених осіб стосовно профілактики та
обмеження наявних і потенційних професійних ризиків. Роботодавець повинний попередньо
інформувати представників працівників підприємства та консультуватися з ними щодо
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проектів, заходів і рішень, що можуть мати шкідливі наслідки для здоров’я працівників у
зв’язку із забрудненням повітря, шумом і вібрацією на робочих місцях.

Перед тим як направляти працівників на виконання роботи, внаслідок виконання якої може
відбутися забруднення повітря, бути шум та вібрація, роботодавець повинний поінформувати
працівників про ризики, заходи безпеки та охорону здоров’я, а також про можливості звернення
до медичних служб [1].

У процесі нарощування темпів науково-технічного прогресу актуалізується проблема
співвідношення добровільних і примусових професійних ризиків, коли все більш відчутно
наперед виходять примусові професійні ризики. Вони, зрештою, одержують статус
загальнолюдських ризиків. Прикладів цього багато. Так, праця шахтаря, сталевара, пілота,
водія розглядається окремими авторами, і з цим важко не погодитися, як акт добровільного
прийняття професійних ризиків, хоча і контрольованих діючими правилами безпеки.
Розміщення атомних електростанцій поблизу міст і населених пунктів проводиться без згоди
населення, а тому тут небезпеки діють фактично примусово.

Такий широкий спектр впливу (не просто професійного, а загалом універсального) на
здоров’я багатьох категорій населення ставить проблемні питання щодо більш надійного
захисту людей від дійсних і можливих ризиків. У такому ж ракурсі необхідно поставити
проблемне питання навіть про більш раціональне розміщення великих промислових об’єктів,
особливо тоді, коли йдеться про можливе їх безпосереднє сусідство з житловими масивами.
Тут, по суті, системна попереджувальна діяльність тільки починає своє становлення, про що,
зокрема, свідчать відповідні науково-дослідницькі здобутки Харківського інституту гігієни та
охорони праці, Київського інституту екології людини, Республіканського гігієнічного центру.

Отже, і вигоди науково-технічного прогресу, і його тіньові сторони діють нерівномірно.
„Вигоди технологічної цивілізації, – наголошує В. Маршалл, – призначені для широких кіл
населення, тоді як пов’язані з ними небезпеки технологій інколи концентруються і зачіпають
населення тільки окремих регіонів”. Цей важливий висновок автор робить на основі технологій
хімічного спрямування. „Ризику впливу основних хімічних небезпек можна підпадати як
добровільно, працюючи на промисловому підприємстві, так і примусово, знаходячись поблизу
місця події в момент реалізації небезпек. Такий підхід ставить запитання-відповідь: чи є основні
хімічні небезпеки виробничими чи невиробничими? – Відповідь: вони можуть бути і тими, й
іншими” [6, c. 63, 67].

Погоджуючись із таким універсальним висновком, треба підкреслити, що професійні
ризики досить часто несуть у собі певні зерна небезпек, які виходять за межі виробництв,
поступово зближаючи виробничі й невиробничі ризики стосовно великих груп населення.
Ця проблема має принципово важливий характер, бо може по-новому впливати на підходи
до визначення деяких професійних захворювань, встановлення груп інвалідності, а головне –
на організацію їх ранньої профілактики, починаючи з вибору територіального розміщення
промислових об’єктів. Взагалі ж швидкість науково-технічного прогресу, особливо пов’язаного
з техніко-технологічним розвитком джерел підвищеної небезпеки, проявляється у динаміці
кількісних показників щодо наукових відкриттів, винаходів, масштабів їх реалізації та конкретних
величин ефективності, продуктивності та безпеки експлуатації. Цей фактор, у свою чергу,
призвів до суттєвих зрушень і за змістом, і за формою в організації умов праці у великих і
малих колективах”.
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Стосовно джерел підвищеної небезпеки науковці у своїх дослідженнях наголошують, що
на умови праці виконавців розвиток такої техніки впливає двояко і не тільки позитивно, але й
негативно. При цьому негативні фактори – шуми, вібрації, мікрохвильові випромінювання
тощо – спрямовуються, насамперед на найменш кваліфікований персонал, відповідно, з
найменшою готовністю до самозахисту. „Праця збільшила шум і викликала немало нещасних
випадків. Гнучкі виробничі системи виявилися небезпечними... Робота з дисплеями погіршила
зір та самопочуття великої кількості операторів” [2, c. 353, 363].

Головною характеристикою сучасних джерел підвищеної небезпеки (особливо системного
характеру) є їх технічна складність, а тому на принципово новому рівні повинний здійснюватися
контроль за такою технікою – поточний і на перспективу [10, c. 176]. У зв’язку з цим набуває
глобального значення фінансовий аспект, спрямований на своєчасну модернізацію та
оновлення найскладнішої діючої техніки. Достатнє фінансування повинно обов’язково суттєво
випереджувати темпи зношеності техніки. Ідеться про здорові відносини людини і техніки,
коли обидві сторони не повинні „хворіти”, особливо, якщо йдеться про безпеку людей.

Саме з цих позицій потрібно і наголосити, що очевидною соціальною особливістю
професійних ризиків є те, що вони фактично завжди є компонентами трудової діяльності, а
тому і з’явилися одночасно з появою наших далеких пращурів. На світанку людства ризики
зливалися в почуття просто особистої небезпеки і від ще неусвідомлених сил природи, і від
примітивних знарядь праці.

Однак комплекс небезпек від сил природи загалом є, більш-менш, незмінним, а комплекс
небезпек у процесі трудової діяльності невпинно розростається, бо його безпосереднім творцем
була й залишається сама людина. Цей процес особливо характерний для сучасних умов
людського буття.

Отже, основними чинниками негативного впливу трудового процесу на особу працівника
є когнітивні, поведінкові, афектно-мотиваційні та інші стереотипи. Повноцінна професійна
діяльність виражається в тому, що працівник як суб’єкт праці покликаний самостійно і творчо
підходити до визначення і вирішення професійних завдань; досягати результатів, що
відповідають стандартам; уміти аналізувати і регулювати технологічні процеси і т.д. Відхилення
і порушення в професійному розвитку можуть мати складну динаміку прояву в процесі
праці: несформованість професійної діяльності, необхідних етичних уявлень, недостатній
професіоналізм і кваліфікація та ін.; спрощеність професійної діяльності, мотиваційна
недостатність, слабка задоволеність працею; ціннісна дезорієнтація і втрата етичних орієнтирів
у праці; неузгодженість окремих ланок професійного розвитку; ослаблення професійних
даних (зменшення професійних здібностей, зниження працездатності і т.д.); втрата трудових і
професійних умінь і навичок, професіоналізму і кваліфікації, тимчасова втрата працездатності,
різке зниження ефективності праці і задоволеності працею; відхилення від соціальних і
індивідуальних норм професійного розвитку, прояви деформації особи (емоційне виснаження,
прагнення маніпулювати людьми), деформація професійної свідомості та ін.; припинення
професійного розвитку через професійне захворювання, тривалу або постійну
непрацездатність.

Враховуючи викладене, потрібно наголосити, що для ефективної профілактики та
запобігання професійним ризикам необхідно посилити пошук концептуальних підходів (ідей)
щодо можливих рішучих заходів для „примирення” з техніко-технологічними факторами
шляхом більш ефективної нейтралізації тих чи інших професійних ризиків. Зокрема, мається
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на увазі: однозначно прийняти як сувору реальність сучасного життя традиційні та нетрадиційні
потенційні небезпеки нової техніки (технологій), насамперед, з урахуванням принципово
важливих їх особливостей, пов’язаних з глобальним багатоваріантним енергоспоживанням;
вживати дієві комплексні заходи, спрямовані насамперед на нейтралізацію професійних
ризиків, пов’язаних із несанкціонованим або некерованим виходом енергії, накопиченої в
устаткуванні або шкідливих речовинах у просторі виробничого середовища; теоретично, а
головне практично, усвідомлювати не тільки керівним кадрам, але й рядовим працівникам
концептуальну ідею, що зазначений вихід енергії фактично переростає зміст професійних
ризиків, бо тут уже настає реальна або здійснена аварійна ситуація із загибеллю та
травмуваннями людей, пошкодженням устаткування, іншими матеріальними втратами;
враховувати, що ланками причинного ланцюжка аварій і нещасних випадків з людьми є
помилкові та несанкціоновані дії працюючого персоналу, зіпсованість і відмови техніки, а
також невиправні зовнішні впливи на працюючі механізми; виявляється загалом недостатня
діяльність компетентних служб щодо боротьби з латентними порушеннями правил техніки
безпеки, трудової та технологічної дисципліни; назріла об’єктивна необхідність більш активно
й уважно враховувати „вихідну якість джерел підвищеної небезпеки, тобто нестійкість їх стану”
(тут ідея) „обмеження використання власного автотранспорту у великих містах”, безумовно,
недостатня) [4, c. 23; 5, c. 23].

Тому настав час об’єктивно сприймати сучасну реальність того, що сума професійних
ризиків від експлуатації джерел підвищеної небезпеки зростає не тільки за законами великих
цифр, але і якісно.
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СЕКСУАЛЬНИМ ПОСЯГАННЯМ ЩОДО

НЕПОВНОЛІТНІХ
У статті розглянуто питання віктимологічних засад запобігання сексуальним

посяганням щодо неповнолітніх, а також віктимологічну безпеку особи.

In the article the question on victimolodical basis of countering juvenic sexual crimes are
considered. The author also investigates victimological security of person.

Ключові слова: віктимізація, віктимологічна безпека, небезпека, профілактика.

Проблеми віктимізації [1, с. 27] тісно пов’язані з питаннями забезпечення безпеки,
особливого її виду – віктимологічної безпеки [2, с. 38]. Головним засобом забезпечення
віктимологічної безпеки є віктимологічне запобігання злочинам. Забезпечити безпеку
громадян і суспільства від первинної чи рецидивної віктимності дозволяють два
взаємопротікаючих види діяльності: девіктимізація та віктимологічне запобігання злочинам,
із яких перший становить сутність і головну мету другого.

Метою девіктимізації як головного способу віктимологічного запобігання злочинам [3]
виступає повноцінна ресоціалізація потерпілих від злочинів, зниження віктимності потенційних
жертв, запобігання рецидивній віктимізації і встановлення соціальної справедливості.

Необхідним елементом системи віктимологічного запобігання злочинам, девіктимізації є
забезпечення високого рівня віктимологічної безпеки особи (кожної людини) через систему
соціальної адаптації (соціалізації).

Соціологія, будучи наукою загальногуманітарною, намагається лише окреслити коло ознак
соціалізації, яка визначається як процес формування соціальних якостей, властивостей,
цінностей, знань і вмінь, за допомогою яких людина (індивід) стає дієздатним учасником
соціальних зв’язків, інститутів і суспільства. У віктимологічному плані завдань соціалізації є
девіктимізація, тобто формування антивіктимологічних якостей, властивостей, цінностей, знань
і вмінь. У масштабах суспільства посилена соціалізація є гарантією зниження загального
рівня напруження, страху і віктимності, а відповідно і зниження (гальування) темпів зростання
злочинності.

Соціально-психологічний девіктимізаційний вплив може мати характер правових санкцій,
медичного та педагогічного впливу, соціальної підтримки, і навіть психолого-психіатричної
допомоги. Через складний характер поведінкових порушень при віктимізації їх запобігання і
подолання потребує добре організованої системи соціального впливу [4, с. 195].

© Джужа А. О., 2011
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Умовами успішної профілактичної роботи вважають її комплексність, послідовність,
диференційність, вчасність. Остання умова особливо важлива у роботі з активно формуючою
особою, наприклад підлітком.

У спеціальній літературі [5, с. 115] виокремлюється декілька форм здійснення
психопрофілактичної роботи, що мають віктимологічне значення.

Перша форма – організація соціального середовища. Вплив може бути спрямований на
суспільство в цілому, через створення негативної громадської думки щодо відхиляючої
(девіантної) поведінки. Об’єктом роботи може бути сім’я, соціальна група, конкретна особа.
Особливе значення має політика засобів масової інформації. Спеціальні програми, виступи
молодіжних кумирів, спеціально підібрані кінофільми – усе це повинно мати якісно новий
рівень, ніж те, що нині ми спостерігаємо.

У рамках даного підходу вживаються спроби створити антивіктимогенні „зони”, не сумісні
з віктимогенною поведінкою [5, с. 116].

Друга форма психопрофілактичної роботи – інформування. Це найбільш знайомий напрям
профілактичної роботи в формі лекцій, бесід, поширення спеціальної літератури чи відео- і
телефільмів.

Перспективному розвитку цього підходу може сприяти відмова від переваги інформації,
яка залякує, а також диференціація інформації за статевими ознаками, віком, соціально-
економічними характеристиками.

Третя форма психопрофілактичної роботи по девіктимізації – активне навчання соціально
важливим навичкам. Дана модель насамперед реалізується у вигляді групових тренінгів.

Четверта форма – організація діяльності, альтернативної віктимній поведінці. Ця форма
роботи пов’язана із уявленнями про чудовий ефект девіантної поведінки. Люди використовують
віктимні форми поведінки доти, поки не отримають щось краще. Альтернативними формами
активності є: пізнання (мандрування), випробування себе (походи в гори), значне спілкування,
любов, творчість, діяльність (у тому числі професійна, благодійна, релігійно-духовна тощо).

П’ята форма – організація здорового способу життя. Здоровий спосіб життя передбачає
здорове харчування, регулярні фізичні нагрузки, дотримання режиму праці і відпочинку.

Шоста форма – активізація особистих ресурсів. Активні заняття спортом, творче
самовираження, участь у групах спілкування – усе це активізує особисті ресурси, які, в свою
чергу, забезпечують безпеку особи, її здоров’я і стійкість до віктимізації.

Сьома форма – мінімізація негативних наслідків віктимної поведінки. Вона спрямована на
профілактику рецидивів [6, с. 99] або їх негативних наслідків.

Відповідно до специфіки віктимної поведінки, можна виокремити такі принципи
психопрофілактичної роботи з віктимними громадянами: комплексність, багаторівневість,
адресність, масовість, позитивність інформації, мінімізація негативних наслідків, особиста
зацікавленість і відповідальність учасників, максимальна активність особи, націленість у
майбутнє (планування майбутнього без віктимної поведінки).

Діти, безумовно, є найбільш незахищеною та вразливою частиною населення. Вони
повністю залежать від дорослих. Діти так само, як і дорослі, стають жертвами фізичного,
сексуального й психологічного насильства.

Насильство над дітьми – це проблема, що викликає серйозну стурбованість міжнародного
суспільства. Насильство над дітьми – широке поняття, яке включає різні види поведінки батьків
та опікунів, інших родичів, учителів, вихователів, будь-яких осіб, які старші або сильніші.
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Жорстоке поводження з дітьми і зневага їх інтересів можуть мати різні види і форми, але їх
наслідок завжди наносить: серйозний збиток здоров’ю, розвитку і соціалізації дитини, нерідко
– загрозу її життю або навіть смерті.

Соціальна профілактика злочинності повинна ґрунтуватися на наукових дослідженнях
чинників ризику сексуального насильства. Одним з таких чинників виступає агресивна
поведінка в дитячому віці, сексуальне насильство відносно дітей та емоційна нестриманість у
сім’ї. Відповідно першочерговим завданням соціальної профілактики постає проблема
сімейної кримінології, втручання на ранньому етапі в сім’ї з ризиком жорстокого поводження
з дітьми, що зловживають алкоголем, наркотичними і психотропними засобами, з метою
забезпечення психологічної і медичної підтримки та допомоги.

Проблема насильства над дітьми та його наслідків займає важливе місце серед інших
актуальних проблем міжнародної кримінологічної науки. Безперечно, вона далека від
вирішення і вимагає нових дослідницьких програм, оригінальних методологічних підходів і
пильної уваги до специфіки психотерапевтичної та психокорекційної роботи з дітьми, що
пережили подібний досвід. Необхідність у більш ґрунтовному дослідженні цієї проблеми,
зокрема сексуального насильства над дітьми та його наслідків, зумовила актуальність даної
роботи.

Сексуальне насильство – використання дитини дорослою або іншою дитиною для
задоволення сексуальних потреб, або з корисливих цілей. Сексуальне насильство включає
статеве знущання, оральний і анальний секс, взаємну мастурбацію, інші тілесні контакти із
статевими органами. До сексуального розбещення відносяться також залучення дитини до
проституції, порнобізнесу, оголення перед дитиною статевих органів і сідниць, підглядання за
нею, коли вона про це не здогадується: під час роздягання, справляння природних потреб.

Багаточисельні дослідження щодо осіб, які вчинили протиправні сексуальні дії стосовно
дітей, доводять, що винні самі в дитинстві піддавалися сексуальному насильству, тобто
виявляється спадкоємність поведінки (зворотна реакція). Американські вчені, дослідивши
747 осіб, що вчинили сексуальні злочини, виявили, що 76 % з них у дитинстві самі піддавалися
сексуальному насильству, і так утворюється кримінальне коло, або цикл „victim-to-
victimizer” [7].

У зв’язку з цим І. С. Кон зазначає: „Деякі сексуально травмовані діти, ставши дорослими,
відрізняються від інших зниженням самоповаги, гіпертрофованим відчуттям вини і сорому,
відчуттям відчуження від інших, схильністю до алкоголізму і наркоманії” [8, с. 64–66].

Доведено, що діти, які відчували на собі жорстокість і сексуальне насильство, підсвідомо
прагнуть відтворити свій життєвий досвід у дорослому житті, оскільки не знають іншої моделі
поведінки. Віддаленими наслідками насильства є схильність до наслідування: адитивна,
девіантна, делінквентна та асоціальна поведінка.

Старович З. наводить дані дослідження дорослих осіб з девіантною поведінкою, при цьому
сексуальне насильство в дитинстві виявлено у 3,4 % чоловіків-алкоголіків, 5 % чоловіків-
наркоманів і 3,4 % жінок-наркоманок. Деякі автори вважають, що схильність до сексуального
посягання передається здебільшого шляхом особистого досвіду, так що скривджена дитина,
виростаючи, стає сама кривдником [6, с. 113].

У 85 % дорослих пацієнтів психіатричних клінік виявляється історія сексуального насильства
в дитинстві і 90 % людей, які страждають від важких особистісних розладів, також мають історію
сексуального насильства.
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Суб’єктів пропозицій сексуального характеру соціологи розділили на чотири групи. До
першої увійшли родичі, сусіди і знайомі (вітчим, дядько, зведений брат, сусід, старша сестра,
п’яні мамині друзі тощо); до другої – незнайомі чоловіки і жінки в парадних, на вокзалах,
ринках, зупинках, дорогах тощо; до третьої – друзі і знайомі старшокласники; до четвертої –
роботодавці, працівники ринку, „серйозні люди” і додзвонювачі. Якщо раніше групу ризику
здебільшого становили дівчатка, то тепер жертвами описуваних явищ дедалі частіше стають
хлопчики. За оцінками експертів, сьогодні до різних дій сексуального характеру залучають
навіть дітей семи-дев’яти років, хоча переважна частина цього страшного пирога „начинена”
підлітками від 12–13 років і старших [9, с. 71].

Опитування дітей 14–18 років, проведене в рамках „Комплексної оцінки масштабів продажу
дітей, дитячої проституції та порнографії в Україні” виявило, у віковій групі 14–18 років 18,8 %
отримували пропозицію оголитися повністю або частково (погодилися 11 %); 15,9 % –
дозволити доторкнутися до голих частин тіла (погодилися 10,4 %); 14,5 % – зайнятися сексом
за гроші, речі або послуги (погодилися 7,8 %); 6,7 % – сфотографуватися або знятися у фільмі
в оголеному вигляді (погодилися 3,2 %); 7,2 % – учинити інші дії інтимного характеру
(погодилися 3,6 %). Якщо ж говорити про дітей 6–13 років, то з них 10,5 % отримували
пропозицію показати голе тіло або його частину (погодилися 3,9 %); 7,5 % – дозволити
доторкнутися до його голих частин (погодилися 2,8 %); 5,2 % – зайнятися сексом за гроші,
речі або послуги (погодилися 1,6 %), 2,1 % – сфотографуватися або знятися в фільмі в
оголеному вигляді (погодилися 8 %); 1,9 % – учинити інші дії інтимного характеру (погодилися
0,5 %) [9, с. 71].

В Україні сексуальне насильство над дітьми, дитяча проституція і порнографія тісно
пов’язані із соціально-економічними та культурними особливостями регіонів. Так, наявність
курортів і портів на півдні нашої держави, де, до речі, раннє статеве життя вже давно стало
традицією, тільки стимулює поширення проблеми. На сході, через високий рівень безробіття
і цілий ряд соціально-економічних труднощів, експерти також констатують „буяння” розпусти.
Недалеко пішла і північ України: низькі соціально-економічні показники, а також близькість
столиці тільки підвищує ризик утягування дітей у секс-індустрію. Тільки західним областям з
їх низькою щільністю населення і високим рівнем релігійності вдається стримувати поширення
цього явища. І водночас низький рівень зайнятості населення в регіоні і трудовий міграційний
процес усе-таки його підживлюють.

У більшості досліджень розглядаються такі механізми:
– ідентифікація з агресором і вираження своєї образи на іншому;
– дитина, яка піддається насильству, незважаючи на страх і біль, отримує при цьому

сексуальне збудження, обставини якого залишаються в його уяві, роблячи для нього
привабливим аналогічний сексуальний контраст з хлопчиками [3, с. 66].

Проте, на нашу думку, дії сексуальної психотравми як причини кримінальної поведінки
необхідно розглядати виходячи із сукупності заподіяної шкоди, так і з ситуаційних особливостей
реалізації кримінальної поведінки. Правові норми насамперед у сфері кримінального
законодавства залишаються визначаючими демаркаційну лінію, тому від того, наскільки чітко
будуть визначені критерії і якими вони будуть за своїм змістом, залежатимуть соціальні,
культурні і психологічні аспекти взаємозв’язку світу дитинства і дорослих.

Проведений аналіз дозволяє зупинитися на наступних основних моментах відносно
кримінально-правової регуляції ненасильницьких сексуальних дій щодо неповнолітніх:
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1) будь-які сексуальні дії ненасильницького характеру відносно особи, молодшої 14 років,
у тому числі статеві відносини, вважати кримінальними;

2) групові форми ненасильницьких сексуальних дій відносно осіб, молодших 18 років,
відносити до кваліфікованого складу ненасильницьких злочинів;

3) сексуальні дії, що мають ненасильницький характер, крім гетеросексуальних
нормативних статевих відносин, з особою молодшою 14 років відносити до кваліфікованого
складу злочину;

4) терміни „розпутні дії” вважати морально-етичними, а не правовим поняттям і не
розглядати „інші дії сексуального характеру” самостійним складом злочину.

Крім безпосереднього травматичного впливу, пережите насильство може приводити до
довготривалих наслідків, що найчастіше впливають на все подальше життя суб’єкта. Наслідками
пережитого в дитинстві насильства, так званими „відставленими ефектами травми”! є
порушення Я – концепції, почуття провини, депресія, труднощі в міжособистісних відносинах
і сексуальні дисфункції. Головним наслідком пережитого в дитинстві насильства дослідники
вважають втрату базової довіри до себе та інших, виникнення соматичних захворювань тощо [4,
с. 53–74].

На підставі проведеного комплексного дослідження, статистичної обробки матеріалу всі
дані про особу злочинця були розділені на блоки: біографічний, кримінологічний,
віктимологічний, психологічний, психопатологічний, сексологічний, на основі яких виділена
типологія особи злочинця і механізмів його кримінальної сексуальної поведінки відносно
малолітніх і неповнолітніх:

1)  особа з порушенням вікової орієнтації;
2) особа з порушенням сексуальної орієнтації;
3) особа з порушенням ієрархічної орієнтації домінування-підкорення;
4) особа з патологією сексуальних потягів у формі педофілії.
Насильство над дітьми призводить до суспільних втрат. Насамперед це втрати людських

життів у результаті вбивств дітей і підлітків або їх самогубств, це втрати в їх особі продуктивних
членів суспільства внаслідок порушення їх психічного і фізичного здоров’я, низького освітнього
і професійного рівнів, кримінальної поведінки. Це втрата в їх особі батьків, здатних виховати
здорових у фізичних і етичних відносинах дітей. Нарешті, це відтворювання жорстокості в
суспільстві, оскільки колишні жертви самі часто стають насильниками.
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РОЛЬ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В
ПРОФІЛАКТИЦІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ

ОПОДАТКУВАННЯ
У статті зосереджено увагу на доцільності прийняття Податкового кодексу України

та на активізації здійснення профілактики податкових злочинів.

In the article the attention is accented to necessity of activation of tax crimes prophylaxis by
determination the crime’s causes and conditions.
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Під час світової кризи, на думку багатьох науковців, є дуже актуальним питання загострення
в державі криміногенної ситуації у сфері оподаткування.

У цей період податкові злочини та правопорушення стають справжньою загрозою
економічній безпеці держави і ця небезпека постійно зростає.

Саме профілактична діяльність повинна виключати різні чинники, які породжують
злочинність. Важка та складна ліквідація цього процесу повинна проводитися усіма
можливими засобами, оскільки важливіше попередити злочин або правопорушення, не дати
йому здійснитися, ніж згодом виявляти та розслідувати вже здійснене явище.

Першочерговою причиною податкової злочинності, на думку окремих науковців,
необхідно визнати морально-психологічне відношення більшості громадян до існуючої
податкової системи та чітко виражена корислива мотивація [1].

Так, зазначене вище є причиною, але, на нашу думку, не першочерговою. Існує величезна
проблема відсутності у потенційних злочинців страху перед кримінальною відповідальністю
через незадовільну роботу правоохоронних органів. Дуже чітко „закарбувалось у мозку”
осіб, які здійснюють податкові правопорушення, що держава встановлює податки винятково
у своїх інтересах та за дуже великими ставками. І ця проблема була, є і буде. Який би податковий
тягар держава не встановила для підприємців, він буде дуже великий.

В. І. Одеса зазначав, „…підприємець з рубля мусить віддати у вигляді податків 85, а то й
90 копійок. У зв’язку з цим комерційні структури навчилися не платити податки, створювати
не підлягаючі обкладанню податками форми діяльності своїх підприємств або формально
припиняти виробництво” [5].

Отже, для більшості українських підприємств сплата всіх податків є настільки високою, що
призводить до зменшення обсягів їх капіталів і тому змушує приховувати доходи, здійснювати
тіньові та контрабандні операції й виводити капітал за кордон.

© Фрідман-Козаченко М. М., 2011
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Значне поширення порушень податкового законодавства викликане впливом багатьох
обставин. Одні з них діють на загальносуспільному рівні і відображають недоліки, пов’язані з
кризовим станом економіки, інші – зумовлені специфічними особливостями функціонування
податкової служби, зокрема умовами виконання обов’язків їх працівниками та активній протидії
з боку правопорушників. До найбільш поширених із них належать недоліки соціально-
економічного, організаційно-управлінського і нормативно-правового характеру [2].

Погоджуючись із ученими, які стверджують, що причини нормативно-правового характеру
мають найбільший вплив на здійснення податкової злочинності в Україні та, підкреслюючи
неефективність податкової політики, яка спрямована насамперед на здійснення фіскальних, а
не стимулюючих функцій [7, с. 296], зазначимо, що відсутність й необхідність прийняття
Податкового кодексу України досягла свого апогею. За роки незалежності України він був
найочікуванішим законом.

Податковий кодекс став першим кодифікованим законодавчим актом, спрямованим на
комплексне регулювання питань, пов’язаних з оподаткуванням і здійсненням профілактики
правопорушень у цій галузі.

В Україні існувало ряд законодавчих актів, що регулювали сферу оподаткування, які були
прийняті в різний час та до яких постійно вносилася значна кількість змін. Крім того, положення
нормативно-правових актів, що визначали порядок оподаткування з конкретного виду податку,
не завжди узгоджувалися з положеннями інших, що призводило до наявності колізійних норм
і, як наслідок, – до виникнення спорів між суб’єктами податкових правовідносин і здійснення
злочинів у сфері оподаткування.

Незважаючи на те що окремі аспекти проблем колізій у податковому законодавстві
привертали увагу фахівців, як у рамках юридичних так і економічних наук, дотепер в Україні
бракує комплексних досліджень з цієї проблематики. Усе це зумовлює необхідність у
загальнотеоретичному аналізі широкого кола питань щодо змісту, видів, шляхів виявлення та
подолання правових колізій у податковому законодавстві України [4, с. 210].

Прийняття Податкового кодексу України покликано вирішити нагальні питання,
врегульовувати відносини, що виникають у процесі встановлення податків і зборів в Україні,
запровадити однакові умови для платників податків, і так досягнути підвищення рівня
добровільної сплати податків і збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Нинішній стан злочинів, що вчиняються у сфері оподатковування, характеризується
високим рівнем кримінального професіоналізму, постійним удосконалюванням
правопорушниками механізму вчинення таких діянь, участю в злочинних групах представників
влади, у тому числі працівників правоохоронних органів. Вчиненню та приховуванню
податкових злочинів сприяють міжрегіональні і міжнародні зв’язки злочинців, розподіл сфер
злочинного впливу, „співпраця” представників загальнокримінальної та економічної
злочинності. Спостерігається збільшення кількості виявлених ухилень від сплати податків,
вчинених організованими злочинними групами.

Важливою причиною цього була відсутність Податкового кодексу України, який повинний
був усунути недосконалість і неузгодженість податкового законодавства, забезпечити стабільну
законодавчу базу оподатковування, позбутися численних підзаконних нормативно-правових
актів і їх невідповідність законам, а також невідповідність актів податкового законодавства
нормам інших галузей законодавства, забезпечити їх гармонізацію й взаємодію, усунути



270                                                                                                             Право

прогалини в правовому регулюванні податкових відносин, забезпечити взаємні й достатні
правові гарантії суб’єктів цих відносин.

Реформування податкового законодавства України спрямовано на вирішення наступних
основних завдань:

– визначення загальних принципів законодавчого регулювання податкових відносин;
– упорядкування правового регулювання податкового контролю;
– законодавче забезпечення побудови й функціонування єдиної, стабільної й зрозумілої

системи оподаткування України;
– закріплення правових механізмів взаємодії всіх елементів системи оподаткування України;
– поетапне зниження податкового навантаження на платників податків;
– підвищення рівня правових гарантій суб’єктів сплати податків і зборів (обов’язкових

платежів);
– удосконалення системи відповідальності суб’єктів податкових відносин.
Вирішення викладених завдань у правовій сфері обов’язково повинне призвести до

позитивних змін як у соціально-економічній, так і в політичній сферах. Зміни в соціально-
економічній сфері будуть зумовлені переходом від переважно фіскальної функції податкової
системи до переважно стимулюючої. Результатом цього стане пожвавлення виробництва,
стимулювання інвестиційних й інноваційних процесів, збільшення числа платників податків і
зростання дохідної частини бюджету. З одного боку, це створить передумови для розширення
соціальних програм та фінансування бюджетної сфери, з іншого – зазначені процеси повинні
сприяти формуванню середнього класу як основи незмінного функціонування суспільства.
Стабілізація відносин у соціально-економічній сфері як результат реформування податкового
законодавства буде сприяти стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Податковий кодекс України об’єднує в одному нормативно-правовому акті величезну
кількість норм, які врегульовували сферу податкових правовідносин в Україні, а також
забезпечить спрощення орієнтування платників податків у цій сфері, прозорість дій органів
державної влади, що уповноважені здійснювати контроль за своєчасністю нарахування,
повнотою сплати податків і зборів, обов’язкових платежів до бюджетів та чітко визначить
засади функціонування системи оподаткування.

Безумовно, багато уваги надається обговоренню нового Податкового кодексу, який нібито
містить кардинальні заходи з реформування економіки. Окремою темою є „непопулярні”
реформи. Навколо цього дискутують усі, від малого до старого. Однак ці обговорення
зводяться виключно до критики окремих положень законодавчої новизни, що містить цей
нормативно-правовий документ. Зазначаючи, що Кодекс, прийнятий поспіхом та із політичних
мотивів, суспільство не згадує про те, як незалежна держава протягом такого проміжку часу
існувала взагалі без найважливішого кодифікованого документа, що спрямований на
врегулювання податкових відносин і механізму наповнення державного бюджету.

За даними 2009 року, податкові надходження становили 79 % загальної суми доходів до
державного бюджету. Структуру податкових надходжень до держбюджету подано в таблиці,
яка подається нижче.
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Отже, проаналізувавши дані, наведені в таблиці, зазначимо, що податкові надходження до
бюджету держави є основним та найважливішим елементом безпеки економічної стабільності
держави.

Основними очікуваними результатами прийняття Податкового кодексу є розвиток
підприємництва в Україні за рахунок спрощення законодавства у сфері оподаткування,
забезпечення його незмінності протягом тривалого часу. У разі створення прозорих та єдиних
правил ведення господарської діяльності та оподаткування передбачуваним наслідком буде
укріплення партнерських відносин між громадянами, суб’єктами господарювання та
державою, що призведе до збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також збільшення
доходів суб’єктів господарювання та громадян України.

У сучасних умовах податкові злочини та правопорушення набувають усе більш масового
характеру, тому для їх вдалого попередження і розслідування доцільно проводити аналіз
динаміки та інтенсивності злочинних діянь, встановлювати економічні збитки, завдані державі,
узагальнювати способи ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів з
подальшою метою здійснення дій щодо їх профілактики.

Незалежна та демократична Україна зробила перший крок назустріч гармонізації та
забезпечення стабільності податкової системи держави саме прийняттям Податкового кодексу.

Будь-який новий закон ментальність громадян України зустрічає суспільним спротивом і
негативом, але з часом практика надасть можливість оцінити усі його позитивні сторони.
Податкова система в Україні недосконала і зазнає критики як з боку населення, так і підприємців
зокрема, проте безсумнівним є те, що ця критика ґрунтується на емоційних судженнях й
переконаннях і позбавлена економічного аналізу. Отже, одним із чинників побудови ефективної
податкової системи є формування свідомості платника податків як елемента податкової
системи.

Боротьба суспільства із злочинністю сягає своїм корінням далеко в історію. Весь час
суспільство шукає соціальні та правові закономірності, що породжують злочинність і засоби
впливу на її припинення, запобігання та профілактику протиправної діяльності.

Велике значення при цьому, як уже зазначалося, має нестабільність економічної ситуації
й податкової системи держави. У період становлення й розвитку сучасної податкової системи
головний акцент був зроблений на врегулюванні економічних питань, що стосуються кількості
і спрямованості податків, розмірі податкових ставок і розподілі податкових платежів. А
урегулювання юридичних проблем було відсунуто до другорядної площини. Під впливом

Показник 2009 р.
тис. грн

Питома вага у
підсумку, %

Податкові надходження 175 476 245,70 74,10
Податки на міжнародну торгівлю та
зовнішні операції 10 897 177,00 4,60

Вивізне мито 294 720,00 0,12
Мито на товари, що вивозяться
суб’єктами підприємницької
діяльності

294 720,00 0,12

Інші надходження 49 850 278,20 21,05
Всього доходи 236 813 140,90 100,00
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цих факторів платник податків усвідомлює, що сукупна податкова вигода, яку він одержить у
результаті здійснення податкового правопорушення, виявиться настільки суттєвою, що навіть
правові наслідки, які він понесе, будуть мати для нього менше значення, тобто сума
прихованого податку буде більшою, ніж санкція за його несплату [8, с. 51–52]. На припинення
такого явища повинні бути спрямовані дії із забезпеченням ефективності здійснення
узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили
вчинення таких протиправних діянь.

Згідно з Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007–2009 роки,
ситуація в державі стала більш стабільною порівняно з 2001 роком.

Мета Програми полягає у запобіганні виникненню умов, що сприяють вчиненню
правопорушень, удосконаленні методів роботи з їх профілактики, забезпеченні захисту
конституційних прав і свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створенні умов
для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступового
нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, центральних і місцевих органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та громадськості [6].

Комплексна програма профілактики правопорушень спрямована на забезпечення
ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень.

У загальній частині Програми зазначено: „… Стан правопорядку в Україні впливає на її
соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення
винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом
відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою
усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню”.

Програма не втратила своєї чинності, але враховуючи економічну кризу 2008 року, зміни
в суспільстві та реалії життя, необхідно розробити і прийняти нову Комплексну Програму
профілактики правопорушень (або внести доповнення), вже не говорячи про Закон України
„Про профілактику правопорушень”, а отже, є над чим працювати і далі.

Україна, здобувши незалежність, мала будувати власну податкову систему і побудувала її.
Нарешті прийшов час для змін, податкової реформи та прийняття Податкового кодексу України,
як засобу належного виконання і забезпечення податкового контролю та підвищення дієвості
податкової системи. Суспільство повинно усвідомлювати, що сплата податків – це
конституційний обов’язок усіх та кожного. Прийняття Податкового кодексу України
забезпечило встановлення єдиного механізму реалізації державою податкової політики,
визначило єдині засади, правила та норми з питань оподаткування як для платників податків,
так і органів державної влади, забезпечило уникнення колізійних норм, прогалин у
законодавстві, різного тлумачення норм, які регулюють відносини у сфері оподаткування та
здійснення профілактики податкових злочинів.
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У статті розглянуто істотні проблеми кримінально-процесуального дослідження
впливу сімейного неблагополуччя на неповнолітнього та підвищення ефективності заходів
по дотриманню прав неповнолітніх у кримінальному процесі.

The article deals with serious problems of criminal procedural influence of family problems
to a juvenile and efficiency measures to comply with the rights of juveniles in criminal proceedings.
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У складній взаємодії соціальних обставин і процесів, що породжують злочинність, істотну
роль відіграють негативні компоненти сімейних відносин. Сплітаючись певним чином між
собою, а також з іншими криміногенними детермінантами, вони зумовлюють скоєння
злочинів. Пізнання механізму дії сімейних криміногенних чинників дає можливість розробляти,
прогнозувати і планувати важливу ланку системи профілактики злочинності неповнолітніх,
звернену до різних аспектів цієї сфери [7, с. 117].

Метою цієї статті є дослідження негативного впливу сімейного неблагополуччя на
неповнолітнього як учасника кримінального процесу.

Неабияке значення у дослідженні закономірностей розвитку злочинності має впровадження
у кримінальній науці системного підходу, яке необхідно підтримувати, оскільки системне
пояснення явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві, означає вищий рівень порівняно з
причинно-наслідковою інтерпретацією [3, с. 72].

Опис злочинності в категоріях системного аналізу становить перший крок до наукового
управління цим явищем. Основа системного підходу в науці полягає у виділенні як окремого
об’єкта наукового дослідження особливого роду соціальної системи, функціонування якої
породжує злочини [2, с. 19].

Завдання полягає у пошуку об’єктивно існуючої структури, в межі якої повністю
укладаються пов’язані між собою і криміногенні детермінанти, і їх наслідок – масові
порушення кримінально-правових заборон. Специфіка пропонованого прийому полягає у
тому, що у системі „злочинність” вбачаються поряд із злочинною поведінкою також і чинники,
що її зумовлюють. Підставою для цього є взаємозв’язок причин і наслідків. З одного боку,
злочинність при цьому уявляється як система, структура якої включає у себе як підсистеми
блоки криміногенних чинників, що відносяться до загальносоціального, середнього і
індивідуального рівнів і злочинну поведінку – з іншого [7, с. 118].

© Дідківська Г. В., 2011
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Системний підхід дозволяє пояснити механізм антисоціальної дії окремих криміногенних
чинників (криміногенний механізм). Це, по суті, функціонування системи, що породжує
злочинну поведінку явищ, тісно пов’язану з її структурою. Механізм виявляється у взаємодії
блоків чинників, що знаходяться на різних рівнях структури, а також однорівневих блоків і
чинників усередині блоку. За допомогою певного зчеплення елементів криміногенного
механізму продукуються злочини, окремі їх види, сукупність злочинів у цілому, а також
відтворюються самі чинники злочинності [6, с. 180].

В. З. Харламов, розвиваючи системний підхід до феномену злочинності, визначає
криміногенну сім’ю як властивість соціального інституту сім’ї, розвитку, що перебувають на
тій або іншій стадії, породжувати певну кількість злочинів, зокрема здійснених у середині
сім’ї. Феномен сімейної злочинності включає сімейні причини злочинної поведінки і
внутрішньосімейні злочини [13, с. 75]. Остання може бути розділена на елементи по вертикалі
відповідно до ієрархії рівнів системи злочинності, а на відповідних рівнях – по горизонталі.
Вертикальний зріз криміногенної сім’ї виявляє три рівні: загальний соціальний (макро),
безпосереднього оточення (середній) і індивідуальної поведінки (мікро). Елементи даної
підсистеми – це узяті на відповідному рівні блоки криміногенних чинників сімейної сфери.
До них відносяться: на загальносоціальному рівні – суперечності інституту сім’ї; на рівні
безпосереднього оточення – блоки сімейної десоціалізації і сімейної конфліктності; на рівні
індивідуальної поведінки – криміногенна сімейна ситуація. Горизонтальне розчленовування
підсистеми дозволяє виділити на середньому рівні відмічені два блоки (десоціалізація,
конфліктність), а також конкретні чинники усередині окремих блоків будь-якого з рівнів. Усі
блоки чинників криміногенної сім’ї взаємообумовлені. Проте злочинність належить до
статистичних систем, яким характерні нестійкість зв’язків між елементами, випадковий характер
більшості внутрішніх взаємних впливів, мінливість структури, в якій діють стихійні процеси
підпорядковуються ймовірним закономірностям [4, с. 114].

Необхідно зазначити, що злочинна поведінка лише в окремих випадках виступає
результатом негативних обставин однієї лише сімейної сфери. Вона проявляється при
масовому взаємному впливі сімейного неблагополуччя, причому тільки на мікрорівні при
скоєнні одиничних злочинів. Відтворення видів злочинів і тим більше всієї їх сукупності
відбувається унаслідок взаємодії криміногенної сім’ї з іншими підсистемами, утворюючими
систему злочинності.

Криміногенні підсистеми злочинності взаємно пов’язані з поведінкою, що порушує право,
– кримінальними підсистемами. Безпосередньо цей зв’язок здійснюється на рівні
індивідуальної поведінки у вигляді відомої тріади „особа – ситуація – злочин”. Сукупність
злочинів, що вивчається на загальносоціальному рівні, якісно відрізняється від акта
одиничного злочину, злочинність має свою структуру, динаміку тощо. Зв’язок криміногенних
чинників різних рівнів сімейної сфери з сукупністю злочинів простежується через одиничні
злочини і далі через види злочинів. Розкрити соціальний механізм дії криміногенної сім’ї –
означає локалізувати вузли і характер взаємодії криміногенної сім’ї з іншими підсистемами
злочинності. Загальний соціальний рівень системи злочинності включає ту, що має певну
структуру сукупності злочинів; суперечності, зумовлюють негативне формування
особистості; фактори, що сприяють виникненню криміногенних ситуацій. Відповідно до
завдань дослідження необхідно вичленувати на цьому рівні блок суперечностей інституту
сім’ї [7, с. 121].
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В. Н. Кудрявцев з повною відповідальністю стверджує, що причини індивідуальної
протиправної поведінки не можуть пояснити правопорушення в цілому, а навпаки, „тільки
сукупність суспільних умов життя людей дає основу для глибокого розуміння життя окремих
осіб”. Він пов’язує „суб’єктивну причину правопорушень” з суперечностями усередині
суспільної свідомості або ж з суперечностями між суспільною свідомістю і суспільним
буттям [2, с. 28]. Вважаємо правильним віднесення злочинності „ до тих соціальних явищ, які
пов’язані не з якими-небудь локальними і окремими, а зі всіма найважливішими сферами
життя суспільства, – економічною, політичною, духовною”. Злочинність потрібно розглядати
в її реальному зв’язку з макроструктурою суспільства, з основними закономірностями її
функціонування і розвитку. Існування злочинності залежить, зокрема, від загальних соціальних
суперечностей між потребами членів суспільства і легальними можливостями їх
забезпечення [1, с. 45].

Злочинність має загальне коріння з іншими, у тому числі і позитивними, соціальними
явищами [5, с. 22]. Не криміногенні чинники суперечать суспільній структурі, а їх наслідки,
що виражаються в злочинній поведінці. Суперечності макроструктури є джерелом її
багатообразного руху як у прогресивному, так і в реакційному напрямі. Перед кримінально-
процесуальною наукою постає завдання визначити, які саме суперечності
загальносоціального рівня стосуються детермінації масових порушень кримінально-правових
заборон. Потрібно спробувати намітити шляхи вирішення даної проблеми і визначити коло
суперечностей інституту сім’ї, що сприяють злочинній поведінці. Макроструктурні
суперечності сім’ї, що пов’язані із злочинною поведінкою, можна поділити на дві групи:
1) властиві сім’ї всі історичні епохи її існування; 2) ті, які походять з періоду, що нині
переживаються сім’єю [7, с. 123].

Сім’ї, як і всякому соціальному інституту, завжди були властиві суперечності. Це і
зрозуміло, адже в сім’ях об’єднуються люди, з одного боку, зацікавлені у взаємному спілкуванні,
а з іншого – що мають власні інтереси, які не можуть повністю співпадати з інтересами
партнерів по сімейному життю. Традиційно властиві сім’ї суперечності – це суперечності
між соціальними ролями, які відводять людям залежно від їх місця в структурі сімейних
відносин. Будь-який член сім’ї має потенційну можливість користуватися якимись благами за
рахунок інших членів сім’ї. Узгодження взаємних потреб передбачає досягнення компромісу,
без якого неможливе сумісне життя. За компромісом завжди приховується акумуляція
взаємної незадоволеності між подружжям, свояками, батьками і дітьми. Соціальний інститут
сім’ї має в своєму розпорядженні чинники, які примушують значні маси людей об’єднуватися
в сім’ї, так і чинниками, які ускладнюють узгодження поведінки цих людей. На базі об’єктивної
зацікавленості членів суспільства в створенні сімей виникають побічні стимулятори
об’єднання: емоції, ритуали, традиції. На певних етапах розвитку сімейних відносин
переважають системоутворюючі чинники, інші періоди характеризуються активізацією
чинників дезорганізації сімейного спілкування. У другому випадку в суспільстві
спостерігається активізація сімейної десоціалізації і конфліктності [7, с. 123].

В умовах перехідного періоду дає про себе знати суперечність між специфічними
сімейними потребами і можливостями їх задоволення, що історично склалися, в сучасній
сім’ї. Сьогоднішня сім’я не дає значній частині населення того, чого від неї чекають: чоловікам
– надійного психологічного притулку, жінкам – стійкого матеріального забезпечення (чоловік
нині не годувальник), старі батьки не отримують достатнього тепла і уваги з боку зайнятих
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суспільними справами дітей, діти позбавлені систематичного контролю з боку тих, що
знаходяться на виробництві обох батьків. Нейтралізація підсистеми криміногенної сім’ї на
загальному соціальному рівні полягає у виробленні нових „сімейних” потреб, які відповідали
б новому змісту сімейних відносин, а також кращій організації взаємодії сім’ї і інших суспільних
інститутів [6, с.190].

Усі суперечності інституту сім’ї взаємообумовлені. Поворот значної частини населення
від одношлюбності до позашлюбних статевих відносин, наприклад, не міг не позначитися на
виконанні сімейними людьми своїх виховних обов’язків, хоча б уже через перенесення частини
емоцій і уваги на пошуки іншого любовного партнера і на взаємини з ним. Боротьба за
лідерство породжує на певному етапі гірше виконання домашніх обов’язків, оскільки, як
відомо, недостатньо декларувати певний розподіл турбот, потрібно ще і реально їх покласти
на конкретних людей, що нерідко досягається в сім’ях самоусуненням від відповідних справ.
Тісно переплітаючись між собою і взаємно заглиблюючись, суперечності сімейного осередку
сигналізують про порушення його стабільності.

Така нестабільність у сім’ї та загальне сімейне неблагополуччя породжує у неповнолітнього
психологічну і правову незахищеність, особливо коли неповнолітній потрапляє за
правопорушення до правоохоронних органів.

В історичному аспекті можна відзначити, що правова захищеність неповнолітніх, що
вчинили неправомірне діяння, у кримінальному провадженні багатьох держав протягом
тривалого часу була майже відсутня [9, с. 112]. Як підкреслила Е. Б. Мельникова, античний
світ та середньовіччя головну увагу приділяли вирішенню питань про покарання дітей та
підлітків, а процесуальний статус цих осіб став цікавити юристів значно пізніше [10, с 29].

Історично в праві, поступово змінюючи один одного, діяв ряд принципів щодо залучення
неповнолітніх до кримінального провадження. Перший принцип – прощення, виправдане
неповноліттям, був закріплений, зокрема, у Законі XII таблиць. В його основу покладено
вчення про дієздатність особи, де, за римським правом, особи віком до 10 років не визнавалися
деліктоспроможними, адже з огляду на свій вік не могли розуміти характеру злочинного акта,
а тому і не підлягали застосуванню покарання, а отже, і не залучалися до кримінального
процесу. Цей принцип діяв упродовж тривалого часу в країнах, що сприйняли римське
право [10, с 29].

У наш час особи віком до 11 років не розглядаються як такі, що здатні до власних дій і їх
цілком виправдано можна вважати повністю недієздатними. У кримінальному процесі України
їх участь має виключний характер (п. 5 ч. І ст. 6, ч. 4 ст. 7 КПК), така тенденція простежується
і у проекті нового КПК (ч. 3 ст. 166 проекту Кримінально-процесуального кодексу України).
Другий принцип передбачав можливість запровадження винятків із принципу прощення,
виправданого неповноліттям, та застосування до неповнолітніх навіть смертної кари. Цей
принцип ґрунтувався на постулаті, що „ злий намір поповнює недолік віку ” [11, с. 195]. У наш
час проявом цього принципу можна вважати ч. 2 ст. 22 КК України. Тобто принцип розширює
коло неповнолітніх, що скоїли злочин, та дозволяє залучити їх як суб’єктів кримінального
процесу на загальних підставах. Наступний принцип – це принцип розуміння. На відміну від
двох попередніх він більшою мірою мав охоронний характер і суттєво впливав на все
кримінальне провадження [10, с. 123–125]. В його основу покладено врахування недостатнього
рівня психофізіологічного розвитку неповнолітніх, але вже тих, хто, як правило, досяг віку
кримінальної відповідальності. Е. Б. Мельникова наголошує, що цей принцип акцентував увагу



278                                                                                                             Право

на розумінні, усвідомленні неповнолітнім скоєного діяння та його наслідків, що і розглядалося
судом як підстава щодо кримінальної відповідальності.

І. Я. Фойницький відзначав, що при визначенні питання про те, чи діяв неповнолітній з
розумінням чи без, увага повинна звертатись на ступінь розумового та морального розвитку
такого обвинуваченого та на усвідомлення ним злочинності вчиненого, а також на причини,
що призвели його до вчинення злочину [12, с. 505]. Застосування цього принципу сприяло
поділу провадження у справі на дві взаємопов’язані частини. Перша – провадження про
розуміння, яке, наприклад, за Статутом Кримінального Судочинства Російської Імперії (ст. 356)
було обов’язковим у будь-якій справі неповнолітніх віком від 10 до 17 років, а друга – власне
судове провадження про винність особи та її покарання [12, с. 504–505].

Можна вважати, що саме цей принцип сприяв запровадженню диференціального підходу
при провадженні у справах про злочини неповнолітніх. Але його центральним моментом, як
і у двох попередніх, було питання про можливість кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Ці особи хоча і розглядалися як специфічні суб’єкти кримінального права, але у разі визнання
такими, що діяли із розумінням, залучалися до провадження у кримінальній справі саме на
загальних підставах, з урахуванням ряду особливостей провадження (закритий судовий розгляд,
обов’язковість призначення захисника, залучення батьків, можливість видалення
неповнолітнього із залу суду) [12, с. 506]. Тобто в цілому, забезпечуючи можливість
непритягнення неповнолітнього до кримінальної відповідальності, вводячи ряд правових
гарантій, цей принцип все-таки не закріплював їх процесуальне становище як особливих
суб’єктів кримінального процесу.

Останнім принципом, що застосовувався щодо неповнолітніх, був принцип здатності до
сприйняття виховного впливу, який істотно позначився як на концепції застосування покарання,
так і на процесі вирішення питання про його застосування. Він базувався на двох ідеях, по-
перше, підлітки за рівнем свого розвитку не здатні повною мірою усвідомлювати свої вчинки,
щоб відповідати за все це, по-друге, вони ще піддаються впливу та їх можна
перевиховувати [13, с. 37].

Взагалі, як підкреслила Е. Б. Мельникова, цей принцип, що покладений в основу ювенальної
юстиції багатьох країн, виник під час створення судів у справах неповнолітніх [10, с. 129]. Зміст
його полягає в тому, що до неповнолітніх, з огляду на їх особисту специфіку, повинні
застосовуватися заходи не кримінального покарання, а переважно виховного впливу. Це і
сприяло запровадженню інституту примусових заходів виховного характеру із заснуванням
відповідного виду провадження у межах кримінального процесу. Тут знов-таки має місце
виключно зміна правового режиму провадження (безумовно, вона більшою мірою сприяє
захисту неповнолітніх, відмежовуючи їх від негативних наслідків кримінальної репресії). Але,
можливо, в цьому випадку неповнолітній усе ж таки є пасивним одержувачем впливу з боку
відповідних органів, йому не відводиться активна роль у цьому процесі. Тому можна вести
мову про те, що неповнолітні, незважаючи на суттєву зміну характеру процесуальної
діяльності, не отримують відповідної правової регламентації свого процесуального статусу
або, якщо це і має місце, то на загальних, вироблених кримінально-процесуальним правом
положеннях щодо осіб, які вчинили злочин.

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що у праві поступово набула визнання
важливість особливого підходу до вирішення питань покарання неповнолітніх та їх судового
захисту. Це починалося із часткового виведення найменших вікових груп цих осіб з-під
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карального меча держави (прощення, виправдане неповноліття), через встановлення
можливості неповнолітнім усвідомлювати протиправність своїх дій (принцип розуміння), до
майже повної заміни самої парадигми впливу на тих неповнолітніх, які порушили закон
(принцип сприймання виховного впливу).

Так, І. Я. Фойницкий, як на етапи визнання цього підходу, вказував на конкретні наміри і
дії: реформу у застосуванні покарань щодо неповнолітніх (виведення їх із загальних
пенітенціарних установ; зміну самої сутності покарання, виховання замість відплати;
відокремлення неповнолітніх від дорослих ще на судовому провадженні; визнання
непристосованості процедури провадження у загальному суді для неповнолітніх (з огляду на
пріоритетність попереджувального впливу на неповнолітніх) і, як наслідок цього, необхідність
реформи самого суду, створення особливих судів для неповнолітніх із особливою процедурою,
пристосованою саме для неповнолітніх [12, с. 507].

Необхідно зазначити, що кримінально-процесуальний статус неповнолітніх, які скоїли
злочин, повністю збігається із статусом дорослої особи (повнолітнього підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного) і відображено у відповідних статтях КПК України, що закріплюють
зміст елементів статусу цих суб’єктів кримінального процесу (зокрема, ст. 43!, 43, 135, 142,
148, 151, 263, ч. 1 ст. 272 КПК України та ряд ін.). Але, враховуючи специфіку загального
впливу неповноліття, як юридичного факту-стану, неповнолітні у кримінальному процесі
взагалі і неповнолітні, що скоїли злочин зокрема, порівняно з повнолітніми учасниками
кримінально-процесуальної діяльності, як загальне правило, фактично обмежені у своїй
правосуб’єктності (право- та дієздатності). Компенсація існуючих обмежень здійснюється
завдяки участі додаткових суб’єктів – захисника та законного представника, а також завдяки
запровадженню додаткових гарантій захисту їх прав і законних інтересів з боку держави
(особливості розслідування кримінальних справ про злочини неповнолітніх). Узяті разом вони,
ґрунтуючись на принципах правового протекціонізму, позитивної дискримінації, соціальної
насиченості, державної опіки відносно дитини, виступають як прояв охоронного режиму
щодо неповнолітніх [8, с 102; 10, с. 15–16] та доповнюють обмеженість їх кримінально-
процесуального статусу. Звідси випливає, що неповнолітні, які скоїли злочин, у кримінальному
процесі України наділені обмеженим кримінально-процесуальний статусом. Враховуючи
нерозривний діалектичний зв’язок обмеження-компенсації (як правовий наслідок впливу
неповноліття), можна вести мову про кримінально-процесуальний статус-комплекс
неповнолітніх, що скоїли злочин. У цілому зазначимо, що це є результатом того, що у
кримінально-процесуальному праві України не визначені на законодавчому рівні питання
кримінально-процесуальної правосуб’єктності суб’єктів процесу. Визнання повної чи
обмеженої дієздатності неповнолітніх суттєво вплине на зміст елементів їх процесуального
становища та на взаємовідносини із захисником і законним представником.

Беручи до уваги ряд попередніх висновків стосовно перспективи розвитку кримінального
провадження, відзначимо, що теоретична модель кримінально-процесуального статусу
неповнолітніх, що скоїли злочин, повинна врахувати:

– особливості прояву психофізіологічного рівня розвитку неповнолітніх стосовно їх участі
у кримінально-процесуальній діяльності;

– правові наслідки, що, з одного боку, пов’язані з існуючими правовими обмеженнями, а
з іншого – зі встановленням додаткових юридичних засобів захисту прав і законних інтересів
таких осіб;
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– існування зв’язку „загальне – спеціальне ” у тому сенсі, що неповнолітні у кримінальному
процесі, поряд із загальнопроцесуальними правами, обов’язками (як суб’єкти кримінального
процесу), повинні наділятися і спеціально-процесуальними правами, обов’язками (саме
неповнолітніх як суб’єктів кримінального процесу).

Отже, процесуальний статус неповнолітнього, що скоїв злочин, повинний являти собою
змінений кримінально-процесуальний статус звичайного (повнолітнього) підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного, який відповідає можливостям його сприйняття, усвідомлення
на емоційному рівні. Включати не тільки загальновідомі процесуальні права та обов’язки, а й
виключно спеціальні (спеціальні-неповнолітні) для подальшого убезпечення неповнолітнього
від негативного впливу сімейного неблагополуччя при кримінальному розслідуванні.

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що провадження в кримінальних
справах про суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми, визначається як особливим
підходом до захисту їх прав, так і колом обставин, які необхідно обов’язково встановити, а
також особливостями їх особистісного та вікового статусу. Це зумовлює необхідність
проводити комплексні дослідження у сфері кримінального провадження у справах дітей та
встановлення специфіки даного процесу з відмежуванням негативного впливу сімейного
неблагополуччя.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СПАДКОВОГО
ДОГОВОРУ

У статті автором розглянуто сутність поняття спадкового договору, проаналізовано
спадкове законодавство, а також головні ознаки спадкового договору. Доведено
недосконалість законодавчого регулювання та необхідність у роз’ясненнях.

Concept and signs of the inherited agreement. In a article author examines the aggregate of
concept of the inherited agreement, analyses the inherited legislation, and also main signs of the
inherited agreement. Imperfection of the legislative adjusting of the inherited agreement and
necessity of explanation is well-proven.

Ключові слова: спадкування, спадковий договір, ознаки спадкового договору.

Особливе місце серед норм цивільного права, які регулюють відносини спадкування,
посідають ті норми, що стосуються спадкового договору. Незважаючи на дослідження
інституту спадкового договору такими вченими, як О. В. Дзера, Є. І. Фурса, С. Я. Фурса,
В. В. Васильченко, З. В. Ромовська, Т. П. Коваленко тощо, окремі аспекти залишаються не
достатньо вивченими та викликають дискусії. Ще на стадії розробки проекту Цивільного
кодексу (далі – ЦК) України він не мав єдності серед вітчизняних науковців і характеризувався
наявністю полярно протилежних поглядів щодо тлумачення і застосування на практиці.

Неоднозначним є розуміння спадкового договору і сьогодні. Так, на думку Р. А. Майданика,
спадковий договір є „одностороннім, консенсуальним, безоплатним або оплатним,
алеаторним, особистого характеру, довготривалим, з ускладненим порядком зміни та
дострокового розірвання правочином з надання послуг під умову відчуження на користь
набувача належного відчужувачеві майна на випадок його смерті” [1, с. 357 ].

В. В. Васильченко вважає за доцільне „визнати спадковий договір як окремий самостійний
вид спадкування” і внести відповідні зміни до ст. 1217 ЦК України, яку слід викласти у такій
редакції: „Спадкування здійснюється за заповітом, за спадковим договором або за законом” [2,
с. 35].

Н. П. Шама вказує на необхідність уточнити передбачене у ст. 1302 ЦК України визначення
спадкового договору та пропонує сформулювати його визначення: „За спадковим договором
одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати передбачені договором дії на користь
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другої сторони (відчужувача) або визначеної ним особи, а після смерті відчужувача набуває
право власності на його майно” [3, с. 8].

Спадковий договір, зазначає Є. О. Харитонов, „за своєю сутністю не є „договором про
спадкування”, оскільки спрямований на встановлення, насамперед, не спадкових, а
зобов’язальних відносин” [4, с. 799].

У ст. 1302 ЦК України законодавець визначає спадковий договір так: за спадковим
договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони
(відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача [5].

Визначимо ознаки спадкового договору керуючись його визначенням. Першою ознакою
спадкового договору можна назвати його оплатність, оскільки кожна сторона отримує від
іншої зустрічне задоволення: набувач – у вигляді визначеного у договорі конкретного майна,
а відчужувач – у вигляді відповідних дій майнового або немайнового характеру з боку свого
контрагента. Характер зустрічного задоволення у спадковому договорі є однією з ознак, які
дозволяють його відмежовувати від близьких до нього правових конструкцій. Цим він
відрізняється, насамперед від заповіту, який за своєю сутністю є безоплатним правочином.
На відміну від договору довічного утримання, в якому загальний обсяг належного відчужувачу
зустрічного надання є не визначеним, оскільки зобов’язання з такого надання діє протягом
усього строку життя відчужувача; у спадковому договорі обсяг майнового або немайнового
характеру, який повинний виконати набувач, повинний бути чітко визначений, оскільки з цим
закон пов’язує питання про належне виконання або невиконання передбачених договором
умов. Крім того, договір довічного утримання починається з переходу права власності, а
спадковий договір саме цим і завершується. Стосовно останнього можна заперечувати, що в
разі закріплення в договорі умови про виконання визначених розпоряджень відчужувача
після відкриття спадщини законом передбачений автоматичний перехід права власності на
майно до набувача.

Щодо визначення реальності та консенсуальності спадкового договору, то в юридичній
літературі можна зустріти полярні думки. Так, О. Шевченко зазначає, що „обов’язок
відчужувача за цією статтею сформульовано так, начебто йдеться про реальний договір [6,
с. 37].

В. В. Васильченко вважає, що спадковий договір є консенсуальним [7, с. 137], а
С. В. Мазуренко визначає, що спадковий договір може бути як реальним, так і
консенсуальним”[8, с. 111–113].

На нашу думку, дане питання потребує належного правового вдосконалення, оскільки
виникають деякі суперечності із положеннями Загальної частини ЦК України. Так, саме з
моменту досягнення згоди сторонами у встановленій законом формі консенсуальний договір
є укладеним, а відповідно до ст. 1304 ЦК України спадковий договір укладається в письмовій
формі з наступним нотаріальним посвідченням. Згідно із ст. 640 ЦК України, договір, який
підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення,
тобто з моменту, коли сторони досягли згоди по всіх істотних умовах договору у встановленій
законом формі і немає значення для визначення ознак договору те, що набувач може бути
зобов’язаний вчинювати певні дії після смерті відчужувача, такий обов’язок покладається
договором і зв’язує сторону з моменту укладення договору, а не з моменту смерті однієї із
сторін – відчужувача.
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Стосовно визначення спадкового договору за такою ознакою, як наявність у сторони як
прав, так і обов’язків, цивілісти не дійшли єдиної думки. Так, В. В. Васильченко [5, с. 137],
В. Ю. Чуйкова характеризують спадковий договір, як двосторонній, оскільки правами та
обов’язками наділяються обидві сторони, з одного боку, набувач набуває право власності на
майно відчужувача, і має право вимагати розірвати договір у разі неможливості виконання
ним розпоряджень, а з іншого – зобов’язаний належним чином виконувати розпорядження
контрагента [9, с. 3–7]. Однак з такою позицією однозначно погодитися не можна. Слушну
думку висловлює З. В. Ромовська, не вважаючи спадковий договір двостороннім: „Річ у тім,
що спадковий договір, будучи двостороннім правочином, одночасно є одностороннім
договором. Відчужувач у спадковому договорі не має обов’язків – це пояснюється
особливістю даного інституту [10, с. 16].

Інші вчені вважають, що спадковий договір є одностороннім, адже „з моменту укладення
договору в набувача виникають обов’язки вчинити певні дії в інтересах відчужувача. А
відчужувач має право вимагати виконання дій, передбачених договором” [11, с. 874].

Ще одним аргументом на користь двосторонності спадкового договору виступає аналіз
положень ст. 1308 ЦК України спадковий договір може бути розірваний судом на вимогу
відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень або на вимогу набувача у
разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача. Необхідно зазначити, що в
одному і в іншому випадку розірвання спадкового договору можливе лише в судовому
порядку. Саме суд повинний встановити факт порушення спадкового договору або
неможливість його виконання. Таким чином, внасдідок ознаки двосторонності спадковий
договір не можна скасувати або змінити в односторонньому порядку за життя відчужувача,
як це має місце при заповіті.

Зважаючи на різнобічність позицій, відображених у літературі щодо цього питання,
необхідно зазначити, що питання про односторонність чи двосторонність будь-якого договору
вимагає ретельного наукового осмислення [12, с. 33].

До ознак спадкового договору відноситься також те, що спадковий договір є підставою
виникнення алеаторних зобов’язань, тобто таких, де обсяг прав і обов’язків наперед точно не
відомий [13, с. 733]. Спадковий договір укладається під відкладальною обставиною, щоб
набувач пережив відчужувача. У разі смерті набувача до відкриття спадщини спадковий договір
вважається припиненим і права та обов’язки, що є його змістом, не можуть перейти до
спадкоємців набувача. Цей висновок випливає із сутності правовідносин між набувачем і
відчужувачем, визначених главою 90 ЦК, а також підтверджується нормою пункту 238
Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, згідно з якою у разі
смерті фізичної особи-набувача або ліквідації юридичної особи-набувача за спадковим
договором нотаріус, за письмовою заявою відчужувача, припиняє дію цього договору [16].
Наведене положення застосовується незважаючи на те, що якщо виконання спадкового
договору відбулося до відкриття спадщини (ст. 1305 ЦК), а смерть набувача настала раніше
смерті відчужувача, це може мати своїм результатом понесення набувачем істотних
матеріальних витрат, які проте не відшкодовуються його спадкоємцям. Викладене дозволяє
віднести спадковий договір до особливого різновиду алеаторних (ризикових) договорів.

Істотними умовами спадкового договору є умови про майно, яке після смерті відчужувача
перейде у власність набувача; дії, які зобов’язаний вчинити набувач відповідно до умов
договору, та інші умови, на включенні яких до змісту договору наполягає хоча б одна зі
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сторін. Перелік істотних умов договору у законі відсутній, проте можна припустити, що ними
є: визначення майна, яке переходить до набувача після смерті відчужувача, а також визначення
вимог, які пред’являються до дій набувача відчужувачем – вид, характер, перелік, строк їх
виконання тощо. Водночас спадковий договір може бути укладений і на невизначений строк.

Предметом цього договору є визначені договором дії майнового або немайнового
характеру, які повинний виконати набувач до відкриття спадщини чи після її відкриття. Закон
не містить спеціальних вказівок щодо визначення дій (якими саме вони повинні бути). На
практиці це призводить до того, що під такими діями маються на увазі будь-які не заборонені
законом дії майнового або немайнового характеру, які повинний виконати набувач за
спадковим договором до відкриття спадщини чи після її відкриття. Отже, у даному випадку
чинні лише загальні обмеження, що можуть стати підставою для визнання цього договору
недійсним через те, що він підпадає під ознаки недійсності правочину, наприклад, передбачені
ст. 228 ЦК України, тобто якщо правочин спрямований на порушення прав осіб: відмову від
права обирати чи бути обраним, від обов’язку свідчити у суді чи, наприклад, містить
зобов’язання вчинити аморальні дії [14, с. 5].

Спадковий договір є одним із видів правочину, тому на нього поширюються усі вимоги
щодо чинності правочину (ст. 203, 215 ЦК України). У разі недотримання цих вимог настають
наслідки, передбачені § 2 гл. 16 ЦК України стосовно недійсності правочинів. Разом із тим,
оскільки спадковий договір є не заповітом, а самостійним видом договору, на нього не
поширюються правила про обов’язкову частку у спадщині (ст. 1241 ЦК України).

Суб’єктами спадкового договору є відчужувач та набувач. Відчужувачем може бути тільки
фізична особа, набувачем – як фізична, так і юридична особа (ст. 1303 ЦК України).

Спадковий договір укладається у письмовій формі, підписується сторонами у присутності
нотаріуса і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем знаходження основної маси
спадкового майна (ст. 55 Закону України „Про нотаріат”) [15].

Оскільки відбувається передача відчужувачем свого права власності іншій особі, нотаріус
повинний пересвідчитися, що у відчужувача є правовстановлюючі документи, які
підтверджують право власності на майно (нотаріально завірений договір купівлі-продажу,
дарування або ін.; свідоцтво про право приватної власності; свідоцтво про право на спадщину;
договір про розділ майна; рішення суду тощо).

Спадковий договір як правочин, безпосередньо пов’язаний з особистими якостями
відчужувача (так званий „договір доброї совісті”), повинний бути вчинений особисто
сторонами, які його укладають. Проте у випадках, коли відчужувач не може вчинити підпис
особисто (хвороба, фізичні вади тощо), за аналогією закону (ст. 8 ЦК України), що регулює
вчинення письмового правочину та складання заповіту (ст. 207, 1247 ЦК України), спадковий
договір може бути підписаний іншою особою. Спадковий договір у цьому випадку вчиняється
у присутності нотаріуса, сторін і особи, яка його підписує. Усі примірники договору
підписуються його учасниками і кожний з них отримує по одному примірнику. У разі
недотримання сторонами вимог закону про нотаріальне посвідчення спадкового договору
він визнається нікчемним [13].

З метою забезпечення охорони майна набувача нотаріус за місцем знаходження майна
накладає заборону відчуження. Накладання заборони відчуження за спадковим договором
на майно, вказане у договорі, здійснюється нотаріусом шляхом відповідного напису про це
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на усіх примірниках договору (п. 236 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України) [16].

Накладання заборони відчуження майна реєструється нотаріусом у реєстрі заборон, а
також у книзі обліку заборон. Відомості про заборону відчуження нерухомості повинні бути
внесені до Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Якщо спадковий
договір розривається або припиняється, нотаріус знімає заборону відчуження. У разі смерті
відчужувача, на підставі свідоцтва органу цивільного стану про смерть, нотаріус знімає
заборону відчуження та за письмовою заявою набувача припиняє дію спадкового договору.
Меті забезпечення виконання спадкового договору слугує також правило ч. 2 ст. 1307 ЦК
України, згідно з яким заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому
договорі, є нікчемним. Отримавши повідомлення про припинення або розірвання договору,
нотаріус знімає заборону відчуження житлового будинку, квартири, дачі, земельної ділянки,
автомобіля та іншого майна. Для забезпечення виконання спадкового договору відчужував
має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового
договору. Це може бути тільки фізична особа з повною цивільною дієздатністю або юридична
особа. Така особа виконує свої обов’язки на безоплатних засадах, якщо інше не передбачено
умовами спадкового договору. Однак вона має право вимагати від набувача відшкодування
своїх фактичних витрат. У разі недосягнення згоди щодо добровільного відшкодування витрат
спір вирішується судом. У разі неналежного виконання спадкового договору особа, яка
здійснює контроль за його виконанням, може звернутися до суду з позовом про розірвання
умов спадкового договору внаслідок невиконання його однією із сторін (ст. 610, 612–613, ч. 3
ст. 1307 ЦК України). У цьому випадку суд повинний керуватися загальними положеннями
щодо виконання договірних зобов’язань (ст. 526 ЦК України) [13].

Таким чином, на нашу думку, спадковий договір є: двостороннім, оплатним,
консенсуальним; підставою виникнення алеаторних зобов’язань; укладається у письмовій
формі, підписується сторонами у присутності нотаріуса і підлягає нотаріальному посвідченню
за місцем знаходження основної маси спадкового майна; істотними умовами спадкового
договору є умови про майно, яке після смерті відчужувача перейде у власність набувача; дії,
які зобов’язаний вчинити набувач відповідно до умов договору, та інші умови на включенні
яких до змісту договору наполягає хоча б одна зі сторін. Враховуючи викладене вище, необхідно
вказати, що спадковий договір є різновидом цивільно-правового, а тому було б доцільно
розмістити положення про спадковий договір у Книзі п’ятій „Зобов’язальне право”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Майданик Р. А. Аномалії у цивільному праві України / Майданик Р. А. – К. : Юстиніан,

2007. – 912 с.
2. Васильченко В. В. Спадковий договір : деякі міркування з приводу норматворчості /

В. В. Васильченко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 35.
3. Шама Н. П. Спадковий договір в цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право” / Н. П. Шама. – Львів, 2008. – 18 с.

4. Харитонов Є. О Цивільне право України / Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. – К. : Істина,
2007. – 816 с.



286                                                                                                             Право

5. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України. –
2003. – № 435-IV. – Ст. 356 (із змінами та доповненнями).

6. Шевченко О. Заповіт як підстава спадкування / О. Шевченко // Підприємництво,
господарство і право. – 2003. – № 8. – С. 37.

7. Васильченко В. В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в
системі цивільного права / В. В. Васильченко // Право України. – 2003.– № 7. – С. 137.

8. Мазуренко С. В. Особливості укладення спадкового договору / С. В. Мазуренко // Право
України. – 2004.– № 2. – С. 111–113.

9. Чуйкова В. Правова характеристика спадкового договору / В. Чуйкова // Підприємництво,
господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 3–7.

10. Ромовская З. В. Проблемы наследственного договора / З. В. Ромовская // Юридическая
практика. – 2003. – № 44. – С. 16.

11. Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / за ред. розробників проекту
Цивільного кодексу України. – К. : Істина, 2004. – С. 874.

12. Луць В. В. Окремі питання спадкового договору в цивільному праві України / В. В. Луць,
А. Гриняк // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 33.

13. Харитонов Є. О. Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар /
Харитонов Є. О, Харитонова О. І., Голубєва Н. Ю. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців
„Правова єдність”, 2008. – 740 с.

14. Мічурін Є. О. Спадковий договір: практика застосування та співвідношення з іншими
правочинами / Є. О. Мічурін // Нотаріат для вас. – 2010. – № 7–8. – С. 5.

15. Про нотаріат : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. –
Ст. 383 (із змінами та доповненнями).

16. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0283-04.

Подано до редакції 2 грудня 2010 р.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  2(53) 2011 287

УДК 347
Я. В. Ковальчук,
Національний педагогічний
університет ім.
М. П. Драгоманова

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА СПАДКУВАННЯ ЗА
ПРАВОМ НА ОБОВ’ЯЗКОВУ ЧАСТКУ В

СПАДЩИНІ
У даному дослідженні з’ясовано юридичну природу спадкування за правом на

обов’язкову частку в спадщині. Автор, аналізуючи погляди вчених на вказану проблему,
стверджує, що згадане набуття права власності на спадок є особливим різновидом
спадкування.

In this study a legal nature of inheritance, according to the obligatory heritage. In particular
by analyzing the views of scientists on that issue says that the said acquisition of property rights
on the hereditary weight of a special kind of inheritance.

Ключові слова: заповідач, заповіт, обов’язкова частка в спадщині, свобода заповіту,
спадкування, спадкування за законом, спадкування за заповітом, спадкування за правом на
обов’язкову частку в спадщині.

Спадкове право – це одна із найвизначніших підгалузей цивільного права. Її утворює
сукупність юридичних норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають при переході
прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавець), до інших осіб
(спадкоємців).

Свобода заповіту за своєю юридичною природою є одним із основоположних принципів
спадкового права. До його складу входять різні правомочності, які заповідач може використати,
визначаючи юридичну частку власної спадщини на випадок настання своєї смерті. Зокрема,
згідно з ч. 1 ст. 1235 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (далі – ЦК України)
спадкоємцями за заповітом можуть стати не лише члени сім’ї померлого власника спадкового
майна (наприклад, подружжя або діти заповідача), а й сторонні фізичні особи (наприклад,
знайомі заповідача) [1].

Проте зазначене не означає, що надаються широкі права спадкування. Тобто приписами
абз. 1 ч. 1 ст. 1241 ЦК України передбачено, що існує коло окремих спадкоємців за законом,
кожний з яких, перебуваючи в найближчих сімейних і/або кровних зв’язках зі спадкодавцем та
будучи непрацездатними за віком і/чи за здоров’ям, незалежно від змісту складеного ним
заповіту та суджень інших спадкоємців, мають право набути у власність певну частину спадку,
яка називається „обов’язковою часткою в спадщині”. Зокрема, зазначеними фізичними
особами є: малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти заповідача; непрацездатний
вдівець чи непрацездатна вдова заповідача; непрацездатні батьки заповідача [2, с. 204–208].
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Як стверджує В. Єфімов, здійснення спадкування за обов’язковою часткою в спадщині
бере свій початок ще за часів існування найдавніших цивілізацій. Класичне оформлення такого
інституту подано ще в римському приватному праві [3, с. 624–625].

Багато науковців у своїх дослідженнях підтримують це твердження. Серед них необхідно
виділити Д. Грімма [4, с. 409], Л. Дорна [5, с. 599–600], Ю. Заіку [6, с. 60], В. Макарчука [7, с.
161–163], Є. Орача і Б. Тищика [8, с. 225–226], О. Підопригору [9, с. 280–281], Є. Флєйшіць [10,
с. 138–139] та інших дослідників.

Основоположні засади інституту обов’язкової частки в спадщині, що існував у
Стародавньому Римі, не зазнали ніякого нівелювання, а були рецепійовані новітніми цивільно-
правовими системами. Не стала винятком з даного правила й східноєвропейська підсистема
права, приписи якої набули свого поширення у багатьох державах, до складу яких, зокрема,
належить і Україна.

Інститут обов’язкової частки в спадщині передбачає велику кількість питань, зміст яких
залишається спірним і нез’ясованим. У доктрині спадкового права їхнє дослідження
відбувається фрагментарно і відображено в контексті більш загальних наукових праць, які
здебільшого присвячені аналізу дискусійних питань спадкування за заповітом.

Спробуємо хоча б частково ліквідувати наведену доктринальну прогалину. З’ясуємо
юридичну природу спадкування, яке реалізується у праві на обов’язкову частку в спадщині.

Актуальність даного дослідження обґрунтовано тим, що з проголошенням Україною своєї
незалежності в житті її громадян зросло значення приватної власності. А одним із найбільш
поширених похідних способів набуття права на останню є спадкування, що нерідко
здійснюється всупереч змісту заповіту.

Сучасні дослідження науковців прямо або опосередковано присвячені з’ясуванню сутності
юридичної природи спадкування за обов’язковою часткою в спадщині. Ці питання вивчали як
вітчизняні, так і зарубіжні фахівці зі спадкового права. До них, зокрема, належать: Б. Антімонов,
В. Бондарєв, Ю. Баршевський, Ю. Брукацький, В. Васильченко, Л. Гнєзділова, М. Гордон,
К. Граве, С. Гришаєв, Л. Грудцина, В. Долинська, В. Дроніков, Е. Ейдінова, Н. Єршова, Ю. Заіка,
Р. Закіров, В. Інцас, О. Іоффе, Г. Жаркова, І. Жилінкова, А. Костичєва, В. Макарчук,
С. Муромцев, А. Нємков, П. Нікітюк, О. Печений, О. Підопригора, І. Покровський,
З. Ромовська, Є. Рябоконь, В. Серебровський, Ю. Толстой, Я. Турлуковський, А. Файнштейн,
Т. Фаддєєва, Є. Фурса, І. Фурса, Т. Чепіга, Б. Черепахін, Т. Чуйкова, О. Шевченко, Л. Шевчук,
О. Шилохвост, С. Шимон, О. Яворська, К. Ярошенко, та інші дослідники.

Грунтовні дослідження цього питання були здійснені ще за часів існування СРСР. Але
завдяки високому ступеню проведеного аналізу, а також значному обсягу отриманих наукових
результатів, залишаються актуальними й нині.

На сьогодні доктрина спадкового права не містить у собі єдиної загальноприйнятої думки
стосовно з’ясування юридичної природи спадкування, яке здійснюється за правом на
обов’язкову частку в спадщині. Вказаному явищу притаманне своє обгрунтоване пояснення.

Проаналізувавши погляди вчених на дану проблему, можна зробити висновок, що в
юридичній літературі набуття права власності за обов’язковою часткою в спадщині
розглядається з трьох позицій, а саме: спадкування за заповітом; спадкування за законом;
особливе спадкування. Розглянемо більш детально наведені наукові підходи.

Як вважає Т. Фаддєєва, поняття „необхідні спадкоємці” і „обов’язкова частка” притаманні
лише інституту спадкування за заповітом. Свою думку вчений пояснює тим, що:
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1) обставини, а також порядок зазначеного правонаступництва, визначаються волею, яка
була висловлена спадкодавцем;

2) спадкування обов’язкової частки в спадщині не повністю регламентується правилами,
що стосуються спадкування за законом [11, с. 117–118].

Погляди Т. Фаддєєвої щодо визначення юридичної природи спадкування за правом на
обов’язкову частку в спадщині поділяють Ю. Брукацький [12, с. 102–103], Є. Дергачов [13, с.
69], Н. Єршова [14, с. 76–77] та інші.

Як стверджує Ю. Заіка, набуття у власність обов’язкової частки в спадщині є спадкуванням
за законом. Учений зазначає, що у носія права на обов’язкову частку в спадщині можливість
взяти безпосередню участь у спадкуванні з’являється за наявності прямого припису норми
закону. Остання не лише обмежує волевиявлення заповідача, а й закріплює за спадкоємцем,
якого він намагався відсторонити від прийняття спадщини, право стати власником певної
частини спадку, що називається обов’язковою часткою [15, с. 145–146].

Такої само думки щодо встановлення юридичної природи спадкування за обов’язковою
часткою в спадщині дотримуються Е. Ейдінова [16, с. 19], Т. Євдокімова [17, с. 7], П. Нікітюк [18,
с. 63], В. Рясенцев [19, с. 24–26], В. Серебровський [20, с. 142–150], Я. Турлуковський [21, с.
120–121] та інші.

Як наголошує В. Васильченко, спадкування за правом на обов’язкову частку в спадщині є
особливим порядком спадкування. Свою думку вчений пояснює тим, що:

1) спадкування обов’язкової частки в спадщині не може бути змінене заповітом;
2) порядок наступництва за правом на обов’язкову частку в спадщині визначається на

підставі заповіту, так як наявність останнього усуває спадкування за законом і лише в такому
випадку має місце спадкування за правом на обов’язкову частку в спадщині;

3) у випадку спадкування за правом на обов’язкову частку в спадщині не застосовуються
положення про спадкування за правом представлення, яке має місце при спадкуванні за
законом [22, с. 120].

Погляди В. Васильченка щодо окреслення юридичної природи спадкування за правом на
обов’язкову частку в спадщині поділяють В. Дроніков [23, с. 46], Є. Олєвська [24, с. 6],
Н. Павлюк [25, с. 353], Є. Рябоконь [26, с. 106], Є. Фурса [27, с. 201], Т. Чепіга [28, с. 12] т а інші.

На нашу думку, спадкування за правом на обов’язкову частку в спадщині є не що інше як
особливий різновид набуття права власності на спадщину. Воно, ґрунтуючись на положеннях
заповіту, реалізується на підставі приписів закону, оскільки:

– по-перше, спадкування, що має місце за правом на обов’язкову частку в спадщині,
дещо наближається до спадкування за законом. Зазначене можна пояснити сукупністю певних
юридичних фактів. Зокрема, кожний з необхідних спадкоємців може стати учасниками
спадкування:

1) на підставі абз. 1 ч. 1 ст. 1241 ЦК України;
2) як окремі представники 1-ої черги спадкоємців за законом, суб’єктний склад якої

передбачений ст. 1261 ЦК України;
3) протягом визначеного ч. 1 ст. 1270 ЦК України 6-місячного строку з дня відкриття

спадкової маси;
4) внаслідок набуття права власності на частину спадкового майна, розмір якої

вираховується з розміру його законної частки:
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– по-друге, спадкування, що реалізується за правом на обов’язкову частку в спадщині,
певною мірою співпадає і зі спадкуванням за заповітом. Наведене явище можна пояснити за
допомогою певних юридичних фактів. Зокрема, кожний з необхідних спадкоємців може взяти
участь у спадкуванні:

1) за наявності складеного спадкодавцем заповіту;
2) всупереч змісту положень зазначеного правочину;
3) незалежно від суджень спадкоємців за заповітом, а також інших зацікавлених осіб;
4) наслідок набуття права власності на частину спадкового майна, яка передбачена

заповітом;
– по-третє, як бачимо, спадкуванню за правом на обов’язкову частку в спадщині

притаманний комбінований характер. Іншими словами, воно акумулює в собі властивості
спадкування за заповітом і властивості спадкування за законом. Будь-якої альтернативи
наведеному юридичному факту немає і бути не може.

Таким чином, спадкування, яке здійснюється за правом на обов’язкову частку в спадщині,
за жодних обставин не треба розглядати у строгій відповідності до приписів ст. 1217 ЦК України,
зміст яких передбачають лише 2 різновиди здійснення спадкування – за законом і за заповітом.

Правильне вирішення проблеми, що утворює предмет даної наукової розвідки, сприятиме
не лише усуненню деяких з основних суперечностей, які утворюють доктрину спадкового
права, а й ефективному практичному застосуванню юридичних норм, що належать до системи
зазначеної підгалузі. Зокрема, встановивши сутність юридичної природи спадкування за
правом на обов’язкову частку в спадщині, можна вести мову про можливі шляхи належного
розв’язання інших проблем, які тісно пов’язані з даним дослідженням. Серед останніх найбільш
важливими є: з’ясування основних ознак вказаного виду набуття права власності на спадкове
майно; визначення переліку необхідних спадкоємців і можливості його розширення; способи
обрахуванням розмірів спадкових часток, власниками яких їм дозволено стати; їхню відмову
від участі в спадкуванні; перелік приблизних орієнтирів щодо підстав зменшення розміру
обов’язкової частки в спадщині за рішенням суду; можливість необхідного спадкоємця взяти
участь у спадкуванні речей домашньої обстановки і вжитку, а також багато інших важливих
питань, зміст яких, будучи дискусійним, потребує невідкладного вирішення.

Отже, на підставі зазначеного вище можна зробити такі висновки:
1. Спадкове право містить юридичні норми, які регулюють перехід спадщини від

спадкодавця до спадкоємців.
2. Свобода заповіту за юридичною природою належить до переліку найвизначніших

принципів спадкового права.
3. Приписи ЦК України передбачають своєрідні механізми обмеження дії даного принципу

на користь спадкоємців за законом, які, перебуваючи в найближчих сімейних і/або кровних
зв’язках зі спадкодавцем та будучи носіями непрацездатності за віком і/чи за станом здоров’я,
мають право на певну частину спадку, що називається обов’язковою часткою в спадщині.

4. У поглядах учених відсутній єдиний загальноприйнятий підхід стосовно встановлення
сутності юридичної природи спадкування, що здійснюється за правом на обов’язкову частку
в спадщині, оскільки в юридичній літературі такий похідний спосіб набуття права власності на
майно розглядається з трьох альтернативних позицій, а саме: спадкування за заповітом,
спадкування за законом, особливе спадкування.
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5. На нашу думку, набуття права власності на обов’язкову частку в спадщині є особливим
різновидом спадкуванням, яке ґрунтується на приписах, передбачених законом, і відбувається
всупереч положенням, які зафіксовані заповітом, оскільки кожний з необхідних спадкоємців
може взяти участь у розподілі спадку:

– на підставі безпосередніх приписів абз. 1 ч. 1 ст. 1241 ЦК України; будучи представниками
першої черги спадкоємців за законом; протягом шестимісячного строку з дня відкриття
спадщини; внаслідок набуття права власності на частину спадкового майна, розмір якої
вираховується з розміру його законної частки;

– за наявності заповіту спадкодавця; всупереч змісту даного правочину; незалежно від
суджень спадкоємців за заповітом та інших осіб, які мають певну зацікавленість у прийнятті
спадку; внаслідок набуття у власність частини спадкового майна, передбаченої заповітом.
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