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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІННОВАЦІЙНИХ І
МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК

ГЕНЕРАТОР НАКОПИЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО
КАПІТАЛУ

Задіяння потенціалу інноваційного розвитку, оцінка інновацій як найважливішого
ресурсу і основи соціально-економічного прогресу, формування національної інноваційної
системи ставлять високі вимоги до розбудови методологічної та практичної основ
пізнання багатогранності категорії „інновація”. Один із підходів до вирішення цих завдань
лежить у площині реалізації взаємозв’язку модернізаційних та інноваційних процесів.
Статтю присвячено виявленню базових детермінант такого ваємозв’язку з метою надання
цим процесам статусу генератора накопичення суспільного капіталу.

Usage of innovation development potential, the evaluation of innovations as one of the main
resources and as the basic of social and economic development, the formation of national system
of innovations are establishing high requirements for development of methodological and
practical basics of such categories multiplicity „innovation”. One approach to solve these
problems is located in sphere of relations and interdependency of modernization and innovation
processes. Тhе article that brings to them the status as generator social capital accumulation.

Ключові слова: інновація, інноваційна модель розвитку, інноваційні процеси, економічний
добробут, модернізація, модернізаційні процеси, суспільний прогрес.

Основний зміст трансформаційних процесів, що відбуваються сьогодні в економіці України,
найтісніше пов’язаний з формуванням інноваційної моделі розвитку. Вона безпосередньо
грунтується на отриманні нових знань та їх технологічному впровадженні у виробництво.
Виробництво і реалізація наукомісткої продукції становить вирішальний фактор
довгострокового приросту ВВП як основи добробуту громадян, а також входження України у
світове економічне співтовариство при одночасному збереженні її економічної незалежності.
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Задіяння потенціалу інноваційного розвитку, оцінка інновацій як найважливішого ресурсу
і основи соціально-економічного прогресу, формування національної інноваційної системи
ставлять високі вимоги до розбудови методологічної та практичної основ пізнання
багатогранності категорії „інновація”, вимагають постійної уваги до інноваційної діяльності,
виокремлення специфічних складових, що перешкоджають такій діяльності, та їх урахування
при розробці адекватних управлінських рішень.

Цим пояснюється неухильне зростання уваги науковців і практиків до інноваційної
проблематики. До найбільш авторитетних вітчизняних і російських учених у питаннях
необхідності і розвитку інноваційних процесів як фундаментальних чинників досягнення
прогресивних змін необхідно віднести В. Александрову, В. Бабуріна, Ю. Бажала, Л. Безчасного,
А. Гальчинського, В. Гейця, С. Глазьєва, Н. Іванову, В. Іноземцева, М. Крупку, Є. Кузнєцова,
Я. Кузьминова, В. Мау, В. Радаєва, Л. Федулову, А. Фонотова, А. Яковлева, Ю. Яковця, Е. Ясіна
та ін.

Одним із важливих результатів, досягнутих у цьому напрямі, став висновок про те, що
необхідні масштабні зусилля щодо активізації інноваційних процесів і вони повинні стати
безсумнівним пріоритетом. Водночас складність і багатоаспектність цих процесів, динамізм
внутрішнього і зовнішнього середовища вимагають подальших наукових пошуків і особливо
це стосується теоретико-методологічних обґрунтувань, осмислення багатьох засадничих ідей,
здатних якісно вплинути на учасників реалізації таких процесів та їх масштаби.

Метою даної статті є узагальнення та аналіз особливостей здійснення і розвитку
інноваційних процесів у взаємодії з іншими процесами, що формують єдину систему
прогресу суспільного розвитку.

У забезпеченні економічного прогресу та на цій основі добробуту громадян у кожній
країні особливе місце займають технологічні інновації, динамізм яких різко зростає [1, с. 11 ].
Саме „все нові і нові технологічні інновації будуть визначати чергові революції у суспільстві і
панування тих або інших його сегментів над іншими. Вони будуть визначати еволюцію
природно-соціальних систем” [2, с. 17 ].

Звідси й виняткова увага до розвитку виробництв V–VІ технологічних укладів, що мають
найбільшу додану вартість та низьку енерго- і матеріаломісткість. На жаль, в Україні серйозною
проблемою в інноваційному розвитку є панування низьких технологічних укладів. Водночас,
тоді як у передових країнах світу давно переважає п’ятий і активно формується шостий
технологійний укрлад, в Україні технологічне ядро її економіки формують третій і четвертий
уклади. За оцінками експертів, сьогодні в Україні практично 75 % інвестицій спрямовуються
на підприємства третього технологічного рівня, до яких належать виробнитво будівельних
матеріалів, черної металургії, метало- та деревообробка, судно- та верстатобудування. Ще
20 % інвестицій спрямовуються на підприємства більш високого четвертого технологічного
рівня і лише близько 5 % – вищого, п’ятого рівня. У підсумку відставання в економічному
розвитку між Україною та розвиненими країнами зростає швидкими темпами і набуває ознак
незворотності.

За різними критеріями міжнародних організацій Україна посідає місця у другому – п’ятому
десятку. За показником „інноваційність економіки”, що розуміється як міра впливу результатів
науки та їх практичного застосування на економічне зростання, Україна знаходиться у межах
10–12 %, тоді як початкова межа інноваційної моделі розвитку економіки визначається на
рівні 40 %[3, с. 160 ].
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Рівень фінансування науково-технічної сфери також має певні порогові значення,
відповідно до яких наукова сфера виконує визначену їй роль у суспільстві. Так, згідно з даними
Державного агентства України з інвестицій та інновацій, при фінансуванні науково-технічної
сфери на рівні до 0,4 % ВВП наука може виконувати лише соціокультурну функцію, при
фінансуванні, нижчому за 0,9 % ВВП, – пізнавальну, на рівні вище 0,9 % ВВП – економічну [4].
Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” з 1991 року декларує щорічні
видатки на науку не менше 1,7 % ВВП, однак жодного бюджетного року цей показник виконано
не було [5]. Щорічні видатки на науку у три – п’ять разів є меншими за визначений обсяг, а
тому існують усі підстави вважати, що за роки незалежності наука в Україні могла виконувати
виключно соціокультурну функцію.

За кількістю науковців Україна посідає одне з провідних місць у світі, проте результати
наукових досліджень не впливають на розвиток виробництва. Інноваційна продукція в
загальному обсязі промислового виробництва навіть у періоди економічного піднесення не
перевищувала 7%, а в середньому у досліджуваному періоді становила менше 6 % (табл. 1).

Таблиця 1
Впровадження інновацій на промислових підприємствах України

* до 2003 року нових видів продукції.

Конкретні заходи стосовно змін технологічного базису в стратегії розвитку економіки
простежуються часто лише декларативно. Наприклад, проголошені у Законі України „Про
Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій” завдання
збільшення в період до 2013 року обсягів виробництв V технологічного укладу з 5 до 12 %, а
виробництв VІ технічного укладу з 1 до 3 % фактично не були підкріплені конкретними
механізмами і стимулами. Навіть у період економічного зростання не відбулося підвищення
його якості. Національна економіка розвивалася без суттєвого використання наукових
досліджень: з 40 тис. науково-технічних розробок, що щорічно виконуються, впроваджується
менше 20 %.
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Водночас, якщо у розвинених країнах світу 70–85 % ВВП формується за рахунок
високотехнологічних виробництв (мікроелектроніки, нанотехнологій, телекомунікацій,
інформатики, аерокосмічних та біотехнологій, застосування нових матеріалів), то в Україні ця
частка становить менше 6 %.

І хоча основні проблемні питаннями інноваційного розвитку в Україні сьогодні справедливо
визначають досить широко, а саме: відсутність необхідного методологічного забезпечення,
основних понять і критеріїв, нечіткість, непослідовність і безсистемність інноваційної політики,
низьку інноваційну активність, нераціональний розподіл і недостатність фінансових ресурсів,
нестачу регулятивного державного впливу, неефективність законодавчого забезпечення, цей
перелік не можна визнати достатнім. Дійсно, формування та засвоєння механізмів здобуття
нового знання і його перетворення у технологічні нововведення для структурної трансформації
економіки сьогодні необхідні для забезпечення її конкурентоспроможності. Проте в умовах
розвитку, коли якісно новим ресурсом стають творчі здібності людей, здатні постійно
генерувати нові технології, важливим чинником формування бажаних параметрів
інноваційного розвитку з погляду довгострокового зростання соціально-економічних,
культурних, творчих стандартів суспільства, необхідно розглядати не стільки суто економічну,
скільки соціально-економічну політику уряду, спрямовану на розвиток творчих здібностей
людей, принципи політичної організації суспільства, процеси його демократизації тощо. Разом
з наукою і технікою всі сторони суспільного життя повинні перетворитися в джерело творчої
і цілеспрямованої інноваційної діяльності. Ідея суспільного прогресу, що ґрунтується на
інноваційній моделі розвитку, може і повинна стати знаменником, спільною точкою зору для
адептів різних політичних ідеологій, прихильників різних, інколи непримиримих, теорій і вчень.

Не можна стверджувати, що в наукових уявленнях, які сформувалися раніше, був відсутній
елемент інноваційного розвитку, однак він існував у своєрідній формі. Це визначалося,
якнайменше, двома ознаками. По-перше, він розглядався як ізольована система, якій не
притаманне „зовнішнє середовище”, що обмінюється з нею енергією, що з огляду на
масштабність глобалізаційних процесів неможливо. По-друге, інноваційний розвиток
представлявся як досить однорідне утворення, проста сукупність окремих елементів, що
відображали насамперед засвоєння реальних механізмів здобуття нового знання та його
перетворення у технологічні нововведення як основи структурної трансформації економіки.
За таких умов ігнорувався широкий зміст поняття інновацій, зокрема той, який вкладав у
нього Й. Шумпетер.

Ще рельєфніше така обмеженість проявляється і в інших визначеннях. Так, на думку
соціолога Х. Барнетта, інновації – це „нові думки, способи поведінки або предмети, що якісно
відрізняються від попередніх форм” [6, с. 21 ]. З цим визначенням корелює і поняття „інновація”,
запропоноване академіком Російської Академії наук Ю. Яковцем, а саме використання
досягнень людського розуму для підвищення ефективності діяльності у тій чи іншій сфері.
„Перелік можливих інновацій та сфер їх використання, – зазначав учений, невичерпний – як
невичерпні винахідництво людського розуму і різноманітність сфер діяльності, багатогранності
інтересів людини” [ 7, с. 4 ]. На нашу думку, саме у такому визначенні вміщується вся гамма
ознак і властивостей, що органічно розкривають особливості інновацій як суспільного явища.

Подібне розуміння інновацій висуває підвищенні вимоги до організації інноваційного
процесу та інноваційної діяльності, більш жорсткого визначення адекватних цілей та ролі
держави у їх досягненні. Функціональний зміст державного управління інноваційними
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процесами повинний бути істотно оновленим. Для розуміння особливостей виконання
державою своєї ролі принциповим є забезпечення максимальної адаптивності суспільства та
кожного його громадянина для утвердження ідеології модернізації та інноваційного розвитку.
Адже їх всезагальність і активність можуть бути результатом лише органічного засвоєння
такої ідеології. І саме відповідна роль держави визначає й підтримку суспільства. Ті держави
стають міцними, де забезпечено повний комплекс руху інновацій в суспільстві в цілому: їх
відтворення, обмін, передачу, примноження.

Більшість учених в Україні поділяють думку про відсутність системного підходу до
організації інноваційного процесу. Відсутні чітка конкретизація проблеми, формулювання
принципів, конкретизація суб’єкта і об’єкта інноваційної діяльності як основи розробки
стратегії, у формуванні та реалізації якої основну організуючу роль повинна взяти на себе
держава.

Суттєвим розвитком системного підходу до інноваційного розвитку можна вважати спільну
позицію російських учених А. Нестеренко та Л. Гребньова про актуальність розвитку
синтетичної концепції технологічних стилів, що вивчає тісний взаємозв’язок між виробничо-
технологічною системою та інституційно-культурним середовищем [ 8, с. 43 ]. Більше того,
існує чітка позиція, згідно з якою саме відмінності в інститутах і культурі і визначають відмінності
між цивілізаціями та рівнем їх розвитку.

Порівнюючи конкурентні переваги тих країн, що сьогодні претендують на лідерство, а
саме Китаю та Індії, які не мають обмежень у робочій силі і здатні приймати капітал, ринки
якого сьогодні доступні, і перетворювати його у економічне зростання, а також Росії, яка має
переваги по природних ресурсах, але має обмеження по робочій силі, висловлюється думка,
що єдиний шлях для країн з обмеженими конкурентними перевагами – це інноваційна модель
їх розвитку. Одночасно наголошується, що здатність приймати капітал і перетворювати його
в економічне зростання безпосередньо залежить від рівня розвитку інститутів та культури.
Відтак досягнути розвитку можна лише шляхом соціальних і політичних реформ, що змінюють
інститути і культуру в напрямі, що забезпечує підвищення інноваційного потенціалу.

У такому контексті ми впритул підходимо до модернізації та того визначального значення,
яке вона мала і продовжує мати для світового розвитку. Як відомо, модернізація у найбільш
загальному вигляді є процесом, який характеризує удосконалення будь-чого, зміни, що
відповідають сучасним вимогам. Проте вирішальним фактором модернізації є мотивація до
інноваційних поведінки та цінностей, а це значить, що саме модернізація є тим руслом, у
якому повинні розгортатися і продуктивні, і творчі сили людства, що формують інноваційний
тип розвитку. Цей висновок є дуже важливим для ідеологів сучасної державної соціально-
економічної політики і не лише тих країн, які не належать до світових економічних лідерів. За
умови відмови від постійної модернізації країни, що на сьогодні реалізують потужний
економічний потенціал, також здатні бути відкинутими в аутсайдери економічного добробуту.
Досить згадати так звані „рисові економіки”, що до початку епохи індустріалізації стояли в
ряді найзаможніших світових лідерів, а зупинившись у аграрному технологічному укладі,
стали найбіднішими країнами [9]. Зупинка таких латиноамериканських країн, як Аргентина,
Уругвай, на позиціях індустріалізації другої половини ХІХ ст., дозволила їм у першій чверті
ХХ ст. перебувати серед світових економічних лідерів, сьогодні відкинула їх до розряду бідних
країн. Тому не просто модернізація економіки та суспільства в цілому, про що сьогодні
наголошується багатьма країнами, а інноваційний розвиток як її стратегія сьогодні повинні
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стати об’єктивною реальністю, змінити стиль і сенс життєдіяльності суспільства та окремої
особистості.

На жаль, сьогодні можна констатувати, що Україна перебуває серед тих країн, де потенціал
модернізаційної теорії використовувався і продовжує використовуватися досить обмежено
та неефективно. Не вдалося Україні здійснити й розбудову національної інноваційної системи,
незважаючи на постійне декларування такої потреби. І сталося це, на нашу думку, не тільки
тому, що разом із недостатнім динамізмом модернізаційних та інноваційних процесів не було
належно враховано взаємозв’язок та взаємообумовленість цих процесів як вирішальної умови
результативності трансформаційних змін в економіці та суспільстві загалом.

Разом з тим розвиток модернізаційних та інноваційних процесів повинний відбуватися в
одному методологічному і практичному ряду. Зазначене накладає суттєвий відбиток на
визначення та реалізацію стратегії такого розвитку. Стосовно базових детермінант їх
взаємозв’язку, то необхідно зазначити наступне. Інновації становлять основу і ресурс
економічного прогресу, а модернізація об’єднує традиційне та інноваційне виробництво,
формуючи нову якість його розвитку. Будучи не лише інструментом досягнення певної межі
розвитку, модернізація являє собою процес безперервного суспільного розвитку. Важливим
є усвідомлення того, що генетично процес модернізації продовжує попередні процеси
розвитку, одночасно виростаючи з них. Завдяки модернізації переборюється певна
обмеженість і відбувається органічне продовження розвитку на новому рівні. Забезпечення
єдиного і безперервного ланцюга суспільного розвитку, складовими якого є розмаїття
економічних, соціальних, політичних тощо елементів, відбувається тому, що модернізаційний
процес, який проходить точку біфуркації, породжує у своїх надрах уже наступний
модернізаційний процес. Уособлюючи відтворення минулих етапів розвитку, модернізація як
певний щабель розвитку модернізує їх відповідно до вимог епохи та її можливостей.

У процесі еволюції поступово викристалізовується розуміння модернізації, що разом з
механізмами економічного зростання пов’язується з формуванням політичних інститутів,
соціальною мобілізацією, розширенням політичної участі населення, закріпленням
демократичних цінностей і норм. При цьому зміни в економічній, політичній, соціальній,
правовій, культурній та інших сферах суспільного життя тісно взаємопов’язані, постійно
піддаються взаємному впливу. Нерівномірний розвиток чи переважаюче удосконалення однієї
з цих сфер зумовлює обмеженість загальних модернізаційних процесів.

Зазначені положення пояснюють, чому у пошуках майбутньої моделі розвитку України
поняття „модернізація” дедалі частіше пропонується як зручний універсальний засіб такого
пошуку. Одночасно вони формують і методологічну основу розуміння та реалізації динаміки
інноваційного розвитку як стратегії модернізації. Інновація – основа і ресурс економічного
прогресу, завдяки яким через економію на витратах, залучення внутрішніх резервів,
мультиплікативний ефект підвищується ефективність соціально-економічної системи, зростає
добробут, утверджується і розвивається вся гама сучасних суспільних відносин і
накопичується суспільний капітал.
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ДЕТЕРМІНАНТИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

У роботі досліджено детермінанти трудової міграції населення України. Проведений
регресійний аналіз на основі офіційних даних Держкомстату дозволив встановити перелік
статистично значущих факторів-детермінантів та виявити кількісні взаємозв’язки.
Визначено, що найбільш істотно внутрішню трудову міграцію зумовлюють економічні та
соціальні фактори, а зовнішню – соціальні та екологічні фактори.

The paper analyzed the determinants of labor migration of Ukrainian population. Conducted
a regression analysis based on official data of State Statistics Committee allowed to establish a
list of statistically significant factors and to identify determinants of quantitative relationships.
It was shown that the most significant influence on internal migration is caused by economic
and social factors, and on external labor migration   by social and environmental factors.

Ключові слова: трудова міграція, внутрішня та зовнішня міграція, детермінанти.

З поширенням глобалізаційних процесів у світі істотно зросла мобільність робочої сили.
Основна форма прояву цієї мобільності полягає в міграції трудових ресурсів як у межах
однієї країни, так і між різними країнами. При цьому для країн, які виступають донорами
процесу міжнародної трудової міграції, існують певні як переваги, так недоліки. Зокрема, до
негативних економічних наслідків цього процесу відносять наступні: зменшення пропозиції
праці на внутрішньому ринку країни, в яку були зроблені досить вагомі інвестиції в людський
капітал, погіршення вікової структури населення, депопуляція сільськогосподарських регіонів
країни тощо.

Так, підсумковий ефект міграції робочої сили з України протягом періоду незалежності
дозволяє констатувати, що в 2011 році структурне безробіття в нашій країні становитиме
близько 550–560 тис. осіб. Станом на сьогодні, за експертними оцінками, брак робочої сили у
вітчизняній економіці сягає 1,5–2 млн осіб  [1]. За більшістю параметрів це негативне явище,
принаймні для економіки України, оскільки призводить не лише до дефіциту робочої сили,
але й погіршує в цілому соціально-економічну, демографічну ситуацію в країні, знижує якість
трудового потенціалу. Крім того, якщо до країни відбувається притік некваліфікованих мігрантів,
то це негативно відображається на системі соціального забезпечення країни, оскільки такі
працівники стають чистими бенефіціаріями системи соціального забезпечення за рахунок
внесків резидентів країни [2]. Проте науковці виділяють й позитивні сторони міграції. Так,
зовнішня трудова міграція призводить до зменшення рівня безробіття в економіці, збільшення
рівня кваліфікації робітників, якщо вони повертаються до рідної країни. Також завдяки
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зовнішній міграції збільшується обсяг грошових переказів. Ці фінансові ресурси вагомо
впливають не лише на добробут окремої категорії громадян чи родин, до яких вони надходять,
а й у цілому на економіку та фінансову систему країни. Адже грошові перекази, крім того,
що мають стійку тенденцію до зростання, а тому займають вагоме місце в світовій системі
фінансових потоків, є одним з найбільш стабільних джерел фінансових (валютних) надходжень
для країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою.

Отже, метою даної роботи є визначення основних факторів міграції робочої сили, яка
детермінує постійно зростаючу динаміку грошових переказів в Україну.

Одним із основних факторів міграції робочої сили є глобалізація, яка має здебільшого
економічні причини. Цей процес характеризується якісними та кількісними параметрами,
головними з яких є посилення взаємозв’язку та взаємозалежності економік різних країн,
поглиблення міжнародного розподілу та водночас кооперації праці.

А. Філіпенко відзначає, що розвиток глобалізації відбувається у певних формах, однією з
яких є міграція робочої сили в межах усього світового господарства [3, с. 24]. При цьому він
також зазначає, і з цією позицією можна погодитися, що одним із головних стимулів до міграції
є отримання місця роботи та покращання соціальних умов життєдіяльності людини. Так, у
результаті поширення глобалізаційних процесів в усьому світі фактично унеможливлюється
реалізація режиму економічної автаркії. Тому незалежно від політичної волі, бажань і прагнень
національних лідерів у світовій економічній системі відбувається зростання масштабів трудової
міграції населення [4, 5].

Необхідно розрізняти зовнішню трудову міграцію, тобто зміну місця перебування та
працевлаштування окремої особи між різними країнами, і внутрішню – зміну місця
працевлаштування робітників між різними регіонами однієї країни.

У зв’язку з існуванням різних форм трудової міграції доцільно зазначити, що внутрішня
міграція, тобто міграція в межах однієї країни, та зовнішня, хоча й мають ідентичні стимули та
економічну природу, проте відрізняються за формами реалізації та, що найважливіше, за
своїми соціально-економічними результатами.

Основна відмінність між ними є очевидною і полягає у тому, що потік фінансових ресурсів,
який породжений внутрішньою трудовою міграцією, не змінює фінансову базу країни.
Внутрішня міграція може призводити до зростання рівня соціально-економічної диференціації
між різними регіонами країни, проте на макроекономічному рівні фінансова база країни
залишається незмінною. Адже і джерело доходів, і напрями витрат економічних агентів
територіально перебувають у межах однієї країни, а тому макроекономічні пропорції
первинного розподілу та перерозподілу національного доходу залишаються незмінними.

На відміну від цієї ситуації, у випадку зовнішньої трудової міграції, джерело доходів певної
особи перебуває поза межами країни, з якої він виїхав на роботу. Проте, коли здійснюються
грошовий переказ між країнами, напрями використання частини доходу, тобто витрати, або
заощадження, які мають іноземне джерело походження, будуть перебувати на батьківщині
робітника. Так, зовнішній грошовий переказ змінює фінансову базу як країни, тимчасового
працевлаштування робітника, так і тієї країни, звідки він прибув. Зрозуміло, що у випадку,
коли трудова міграція зростає в масштабах, сумарний ефект зовнішніх грошових переказів
змінюється здебільшого прямо пропорційно до кількості мігрантів. Проте на величину переказів
впливає також не тільки фактор масштабів трудової міграції, а й багато інших чинників.
Найважливішими серед них у науковій літературі виділяють такі: дохід мігранта, дохід родини
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мігранта, рівень безробіття, відсоткові ставки, валютний курс, величина інфляції [6, с. 73].
Зрозуміло, що цей перелік не є повним. Без зайвих застережень можна передбачити, що
важливими економічними детермінантами величини грошових переказів є такі як: термін
перебування і працевлаштування в іноземній країні, економічний статус професії, соціальний
статус працівника, податки, сектор, в якому робітник є працевлаштованим. Так, істотно вплине
на фінансові рішення трудового мігранта така важлива обставина, як влаштування працівника
в офіційному чи в тіньовому секторі економіки. Тут потрібно брати до уваги те, чи планує
працівник залишатися в іноземній країні на постійній основі, чи планує з часом повернутися
на батьківщину. Від цих намірів будуть залежати не лише споживча поведінка чи схильність до
заощаджень, а й обсяги переказів. Зокрема, для тих мігрантів, які планують залишитися в
іноземній країні на постійне місце проживання, заощадження є важливим детермінантом
асиміляційного процесу на чужині [7].

Таким чином, можна констатувати, що існуючі в науковій літературі дослідження з даної
проблематики визначають широкий спектр факторів-детермінантів грошових переказів. Проте
не всі вони є значущими саме для явища трудової міграції.

Стимули для зовнішньої трудової міграції можуть бути навіть не пов’язаними з причинами,
які зумовлюють таке явище, як грошові перекази. Так, щедрість „країн суспільного добробуту”
у вигляді запровадження високих соціальних стандартів для населення є важливим чинником,
який приваблює велику кількість іммігрантів, проте низького професійного рівня [2, 8]. Проте,
можливо, одним із основних детермінантів, який зумовлює існування такого явища, як міграція,
є істотна диференціація у рівнях середньодушового доходу на людину між різними країнами.
У пошуках, якщо не кращого життя, то більшого заробітку відбувається найбільший потік
мігрантів від країн із низьким середньодушовим рівнем доходу до країн з високим значенням
зазначеного показника. Іншими словами, диференціація в рівнях середньодушового доходу,
зокрема заробітку, є важливим економічним детермінантом трудової міграції.

Важливим чинником, який суттєво впливає на обсяги трудової міграції як усередині країни,
так й поза її межами є рівень безробіття. Адже від ємності, можливості працевлаштування та
інших характеристик ринку праці безпосередньо залежать мотиваційні рішення економічних
агентів. Проте, на нашу думку, цей чинник є похідним від фактора доходу, заробітку, оскільки
загальновідомо, що ціна трудової сили на ринку праці формується під впливом та з
урахуванням попиту, пропозиції праці та їх співвідношень (надлишку чи дефіциту).

Останні роки важливим чинником, що впливає на перебіг більшості соціально-економічних
процесів у світі є глобальна фінансова економічна криза 2008–2010 рр., яку науковці
ідентифікують як Велику рецесію.

Щодо українських заробітчан, то, за даними проведених досліджень, зазначається, що
„при оцінюванні можливих наслідків світової фінансової кризи для трудових міграцій громадян
України слід виходити з характеру зайнятості, зокрема з особливостей ніші на ринку праці,
яку заповнюють наші співвітчизники. Переважно їх трудові міграції побудовані за стратегією
маргінальної ринкової ніші… Щодо заробітків, то навіть у перші місяці вони помітно
перевищують стандарти оплати праці на батьківщині, хоча і значно поступаються таким у
країні – реципієнті” [9, c.  68]. Саме ця відмінність дає підстави стверджувати, що фінансова
криза навряд чи призведе до скорочення трудової міграції українського населення.
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Отже, попередній аналіз та відомі в науковій літературі результати попередніх досліджень
вказують на широке коло факторів   детермінантів трудової міграції, серед яких є економічні,
соціальні, політичні, екологічні, демографічні тощо.

З метою виявлення найбільш значущих факторів – детермінантів внутрішньої та зовнішньої
трудової міграції в Україні, та встановлення кількісних взаємозв’язків було проведено
регресійний аналіз на основі офіційних даних Держкомстату України [10]. Проте необхідно
зауважити, що оскільки аналіз здійснювався за роками в регіональному розрізі, це значно
обмежувало відбір факторів-детермінантів для цілей даного дослідження. Це пов’язано з тим,
що не всі показники представлені в потрібному розрізі. Зокрема, дані про рівень безробіття
населення за регіонами України існують тільки з 2008 року, водночас на момент проведення
дослідження дані про валовий регіональний продукт на людину були доступні тільки до 2008
року.

Увесь масив статистичних даних, що характеризує залежні змінні, являє собою інформацію
про міграційний рух населення в межах і за межі України в розрізі регіонів за 2006–2009 рр. У
випадку визначення факторів – детермінантів трудової міграції в межах України, за її регіонами
залежною змінною виступали дані про баланс (нетто-співвідношення) тих, хто прибув і вибув
із цього регіону протягом відповідного року, що представлені у вигляді коефіцієнта нетто –
співвідношення тих, хто прибув і вибув на 1 тис. осіб. На відміну від цього у випадку визначення
факторів – детермінантів зовнішньої трудової міграції, залежною змінною виступав показник
абсолютної кількості осіб, що виїхали на роботу за кордон протягом року з відповідного
регіону.

Така відмінність показників, які характеризують зовнішню та внутрішню трудову міграцію,
пов’язана з тим, що сукупна пропозиція робочої сили в Україні у випадку внутрішньої міграції
на макрорівні не змінюється. Якщо особа вибула з одного регіону України і працевлаштувалася
в іншому, то змінюється лише її географічне місцеперебування, яке не відображається у
макроекономічних показниках пропозиції робочої сили, загальної чисельності населення
країни тощо. Отже, підсумковий річний баланс внутрішньої трудової міграції населення за
усіма регіонами України є нульовим.

На відміну від цього виїзд особи на працевлаштування за межі України змінює регіональні
та макроекономічні показники.

Крім того, для чистоти експерименту свідомо було взято до уваги трудових мігрантів, які
прибули до України з інших країн. Можна припустити, що існують певні відмінності мотивів
внутрішньої та зовнішньої трудової міграції. Крім того, внутрішні фактори-детермінанти, що
були обрані для аналізу, навряд чи безпосередньо визначають поведінку та рішення тих
мігрантів, які приїхали на роботу з інших країн. З огляду на це брали до уваги лише тих
трудових мігрантів, що виїхали з країни, а не нетто-баланс, як у випадку з внутрішньою трудовою
міграцією.

Уся сукупність регресорів представлена трьома групами факторів: економічні, соціальні,
екологічні (таблиця 1).
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Таблиця 1
Характеристика факторів-детермінантів трудової міграції

Джерело: складено автором.

Отже, уся сукупність факторів представлена 4 економічними показниками, 6 соціальними
та 1 екологічним. Відповідно, розмірність матриці регресорів становить 11 Ч 27, а загальний
вигляд регресійної моделі, що використовується для дослідження, буде таким:

(1)

де y– залежна змінна, що характеризує зовнішню чи внутрішню міграцію; а – константа;
Хr – регресори, представлені в таблиці 1; u – помилка моделі з параметрами білого шуму. У
кожному випадку N = 27, тобто кількість спостережень дорівнює кількості регіонів України.

Необхідно зазначити, що обмеження лише цими групами факторів має як об’єктивні, так
і суб’єктивні причини. Зрозуміло, що на обсяги і масштаби трудової міграції можуть впливати
також політичні, релігійні, расові чинники, геноцид тощо. Проте з високим рівнем достовірності
можна припустити, що їх значущість є значно меншою і менш вагомою, оскільки у більшості
країн світу не існує політичних, релігійних репресій, расової дискримінації чи дискримінації
національних меншин. В Україні ці ганебні явища не мають системного та масового характеру,
а тому їх впливом можна нехтувати. Крім того, особливий інтерес цього дослідження становить
виявлення саме первинних чинників трудової міграції, до яких, на нашу думку, потрібно
віднести саме економічні та соціальні чинники.

,
11

1

uXay
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r  


ГРУПИ
ФАКТОРІВ

№ ХАРАКТЕРИСТИКА (НАЗВА)
ПОКАЗНИКА

ВИМІР
ПОКАЗНИКА

1. Валовий регіональний продукт грн / людину
2. Наявний дохід у регіоні грн / людину
3. Річний темп приросту середньомісячної

заробітної плати у регіоні
Проценти

Економічні
4. Рівень безробіття у регіоні у процентах до

населення
працездатного віку

Соціальні
5. Природний приріст (зменшення) кількості

населення у регіоні
Коефіцієнт
кількості на 1 тис.
осіб.

6. Смертність дітей у віці до 1 року у регіоні Коефіцієнт
кількості на 1 тис.
осіб

7. Кількість шлюбів у регіоні Коефіцієнт
кількості на 1 тис.
осіб

8. Кількість розлучень у регіоні Коефіцієнт
кількості на 1 тис.
осіб

9. Міське населення у регіоні Тис. осіб
10. Сільське населення у регіоні Тис. осіб

Екологічні 11. Викиди шкідливих речовин та діоксиду
вуглецю в атмосферне повітря

Тис. тон
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Необхідно також зазначити, що нами свідомо під час регресійного аналізу не
використовувалися лагові значення регресорів та метод dummy – змінних, який можна було б
використовувати, наприклад, для диференціації регіонів України за географічним місцем
розташування або наближення до зовнішнього кордону країни. У принципі загальновизнаним
є той факт, що міграція і схильність до міграції населення регіонів, які межують із зовнішніми
кордонами України, особливо на заході і сході країни, є вищою ніж, наприклад, у центральних
регіонах країни. З огляду на це метод dummy-змінних не використовувався.

У результаті проведених економетричних розрахунків (використовувався лінійний
регресійний аналіз, МНК) (табл. 2 і 3).

Виходячи з отриманих результатів регресійного аналізу, можна зробити такі висновки.
Серед економічних факторів впливовим є такий економічний чинник, як рівень безробіття.

Він досить суттєво, з від’ємним знаком в обох випадках, впливає як на внутрішню, так і на
зовнішню міграцію населення України (див. таблицю 2 і 3 за 2008 рік). Це досить неоднозначний
і неочікуваний статистичний факт, оскільки потрібно було б очікувати іншої залежності.
Зокрема, зростання рівня безробіття призводить до пошуку роботи в інших регіонах або за
кордонами України. У нашому випадку залежність є не прямою, а зворотною, а саме: зростання
безробіття зменшує масштаби як внутрішньої, так і зовнішньої міграції в Україні. Можливо,
така залежність є результатом особливостей вітчизняного ринку праці, а також економіки
країни в цілому. Інші економічні фактори є менш значущими порівняно з соціальними
чинниками.

У результаті проведеного аналізу було встановлено, що на внутрішню міграцію населення
в різні роки позитивно впливає такий соціальний фактор, як кількість шлюбів. Можна
припустити, що цей чинник є значущим тому, що шлюби відбуваються між особами, які
мешкають у різних регіонах. Унаслідок створення сім’ї хтось із подружжя переїжджає на
постійне місце проживання з інших регіон, що врешті-решт позитивно відображається на
статистиці внутрішньої міграції.

На зовнішню міграцію суттєво впливає, з позитивним знаком, наявність міського населення,
і з від’ємним – наявність сільського населення у регіоні (див. табл. 3). Очевидно, що за кордон
на роботу насамперед виїжджають працівники з міст України. Зазначене свідчить про те, що
на роботу за межі країни ідуть найбільш кваліфіковані працівники, тоді як представники
сільських регіонів більш схильні до міграції в межах України або ідуть за кордон лише після
певної асиміляції в містах нашої держави.

Доцільно зазначити, що статистично значущим виявився й екологічний чинник, а саме
викиди шкідливих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря. Проте логічно було б
припустити, що зростання цього показника, яке відображається на екологічному стані регіону,
призводить до збільшення як внутрішньої, так й зовнішньої трудової міграції. Проте цей фактор
несподівано виявився значущим з від’ємними коефіцієнтами (див. табл. 2 і 3). Тому логічним
поясненням такого співвідношення може бути те, що цей чинник опосередковано характеризує
такий показник, як економічна активність суб’єктів господарювання й особливо в промислових
регіонах країни. Зменшення викидів означає зменшення економічної активності суб’єктів
господарювання і, як наслідок цього, повне або часткове (неповний робочий день, відпустка
за власний рахунок тощо) безробіття, що змушує людей шукати роботу в інших регіонах або
за межами країни.
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Узагальнюючи зазначене вище, можна зробити такі висновки.
По-перше, на сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин у світовій

господарській системі основним економічним рушієм трудової міграції виступають
глобалізаційні процеси, які здебільшого мають економічну природу, зокрема, трудова
зайнятість, що дозволяє отримувати більший рівень доходу, поліпшення матеріального
добробуту, виробничих і соціальних умов життєдіяльності громадян. Коло причин, через які
відбувається трудова міграція, суто економічними причинами не обмежується, проте ми
можемо констатувати, що саме вони є початковими детермінантами, вихідними стимулами
міграційного процесу. Існуюча диференціація між доходами та рівнями добробуту населення
світу різних країн зумовлює існування масштабних міграційних процесів у господарській
системі світу.

По-друге, за статистичними даними про обсяги внутрішньої та зовнішньої міграції за
регіонами України було проведено економетричне дослідження, спрямоване на виявлення
найбільш значущих детермінантів міграційного процесу в Україні. Детермінантами було
визначено 3 групи показників (економічні, соціальні, екологічні). Як незалежну змінну у
випадку дослідження внутрішньої міграції, використано статистичні дані про баланс (нетто-
співвідношення) тих, хто прибув і вибув із цього регіону протягом відповідного року. Як
незалежну змінну у випадку дослідження зовнішньої міграції, використано статистичні дані
про абсолютну кількість осіб, що виїхали на роботу за кордон протягом року з відповідного
регіону.

Проведений регресійний аналіз на основі офіційних даних Держкомстату дозволив
встановити перелік статистично значущих факторів-детермінантів і виявити кількісні
взаємозв’язки. Визначено, що найбільше внутрішню трудову міграцію зумовлюють
економічні та соціальні фактори, а зовнішню – соціальні та екологічні фактори.
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УДК 338.242.4
М. С. Онуфрик,
НДІ фінансового права

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті запропоновано напрями покращання соціально-економічного становища
населення України, розроблено механізм податкового регулювання економічної діяльності
та обґрунтовано необхідність його запровадження.

This article proposes the directions for improving the socio-economic status of people of
Ukraine; presented the mechanism of tax regulation of economic activity and the necessity of its
introduction is proved.

Ключові слова: податкове регулювання, економічна діяльність, інструменти
податкового регулювання.

Аналіз сучасного соціально-економічного становища населення України свідчить про
необхідність у проведенні реформ щодо впровадження нових підходів до оподаткування
економічної діяльності. Зазначимо, що економічна діяльність, на нашу думку, – це усвідомлена,
законодавчо регламентована діяльність людини у сфері народного господарства, що призводить
до певних змін у структурі виробничих відносин і безпосередньо впливає на економіку регіону,
галузі чи держави в цілому. Більш детально основні теоретичні аспекти щодо визначення цієї
категорії наведено у попередніх дослідженнях [4; 5].

На сьогодні найважливішими соціально-економічними викликами, що потребують
нагального врегулювання, є такі:

– значна частка фізичних осіб працює у неформальному секторі економіки;
– надмірна диференціація доходів населення у розрізі регіонів, видів і форм економічної

діяльності, спеціальностей тощо;
– понад 40 % доходів населення отримує від соціальних допомог та інших одержаних

поточних трансфертів, тоді як частка заробітної плати з року в рік зменшується і практично
зрівнялася з часткою соціальних допомог;

– понад 80 % витрат населення ідуть на споживання, у зв’язку з чим економіка втрачає
основне джерело інвестицій – заощадження домогосподарств;

– структурні невідповідності між попитом на робочу силу та її пропозицією.
В Україні проблемам впливу податкової політики на людину багато праць присвятили свої

праці В. Андрущенко, О. Данілов, Ю. Іванов, С. Каламбет, Т. Калінеску, К. Швабій. Проте місце
людини як реального суб’єкта економічних, у тому числі податкових процесів, є недостатньо
вивченим, хоча у світовій науці є багато вчених, що вказують на першорядну і вирішальну
роль людини в економіці – В. Автономов, Л. Мізес, Г. Роузен та інші. Разом з тим потребує
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дослідження питання податкового регулювання економічної діяльності людини та його
наслідків.

Мета статті – розробити механізм податкового регулювання економічної діяльності у
контексті вирішення проблем соціально-економічного становища населення України після
запровадження Податкового кодексу України.

На нашу думку, напрями реформування системи оподаткування економічної діяльності
доцільно розглядати в розрізі інструментів податкового регулювання: шкали оподаткування,
об’єкта оподаткування, ставок, податкових пільг, неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян.

Шкала оподаткування. Про повернення прогресивної шкали податку на доходи фізичних
осіб (далі – ПДФО) представники державних структур, бізнесу та науковці почали говорити і
дискутувати вже давно, буквально відразу ж після зміни прогресивної ставки податку на
пропорційну. У зв’язку з цим необхідно відзначити, що питання про оптимальний підхід при
виборі ефективної шкали оподаткування ПДФО – це питання, що було і є одним з центральних
в історії фінансової думки.

Одним із головних аргументів прихильників прогресивної шкали ПДФО є той, що
прогресивна шкала є більш справедливою, ніж пропорційна, тому що „багаті повинні платити
більше”. Щодо справедливості оподаткування потрібно зауважити, що пропорційна ставка
податку є не менш справедливою, ніж прогресивна, що доводять й окремі українські науковці
[8]. Зазначене засноване на тому, що більш забезпечені громадяни і без того сплачують державі
податки, які відповідають (у рамках пропорції) їх більш значним доходам.

Більше того, враховуючи, що споживання державних послуг усіма громадянами незалежно
від рівня їх доходів є приблизно однаковим, можна зробити висновок, що багаті не
використовують повною мірою комплекс державних послуг, потенційно „оплачених” ними
значною сумою податку. У зв’язку з цим основна маса державних послуг оплачується саме
за рахунок більш забезпечених громадян, і згодом, саме незабезпечені верстви населення
користуються ними.

Проте не можна стверджувати, що введення прогресивної шкали ПДФО сприятиме
відновленню розквіту української економіки і відновленню принципу справедливості
оподаткування. На нашу думку, введення прогресивної шкали ПДФО – це питання
середньострокового майбутнього. Видається, що це питання можна буде поставити тільки
подолавши негативні тенденції, які спостерігаються в українській економіці у зв’язку з
глобальною економічною кризою.

Разом з тим за умови подолання наслідків світової фінансової кризи та досягнення
економічної та політичної стабільності перехід до прогресивної системи ПДФО в майбутньому
неминучий. Тому на перший план виходить питання про те, якою повинна бути ця система.
Звичайно, не можна не зазначити, що при її розробці необхідно враховувати, що рівень доходів
громадян не є стабільним. У зв’язку з цим доцільно підтримати позицію тих фахівців, які
пропонують встановити механізми коригування ставок ПДФО кожні 5–7 років, адже протягом
зазначеного періоду рівень доходів населення в середньому зростає на 20–25 відсотків [7].

Крім того, встановлюючи прогресивну шкалу ПДФО, законодавець повинний в
обов’язковому порядку переглянути та відкоригувати систему податкових вирахувань з цього
податку (соціальних, стандартних, майнових, професійних, а, по можливості, навіть і якихось
нових). Але головне питання – це, звичайно ж, крок прогресії.
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Отже, виходячи із зазначеного вище, на нашу думку, майбутнє конструювання
прогресивної системи ПДФО в Україні повинно відбуватися з урахуванням певних умов, які
ми розглянемо нижче, аналізуючи інші інструменти податкового регулювання.

Суб’єкт оподаткування. Як відомо, на сьогодні у світі спостерігається тенденція до
оподаткування фізичних осіб залежно від їх сімейного статусу. Так, суб’єктами оподаткування
можуть бути як окремо взятий індивідуум, так і сім’я чи домогосподарство. Існує багато
позитивних і негативних аспектів кожного з цих суб’єктів.

В Україні частково застосовується принцип „відмінного” від одиноких платників
оподаткування сімей з дітьми, незахищених громадян – податкова соціальна пільга, проте
механізм її застосування має значні недоліки. На нашу думку, на сьогодні розглядати подружню
пару чи домогосподарство як суб’єкта оподаткування недоцільно і несвоєчасно. Україні, яка
за складністю і заплутаністю податкового законодавства не покидає останніх позицій у світових
рейтингах, необхідно обирати шлях до спрощення нормативно-правових актів і процедури
сплати податків. Крім того, у нашій державі сама процедура сплати податків, на відміну від
розвинених країн світу, ще не достатньо автоматизована, не до кінця налагоджено електронну
звітність тощо. Тому, незважаючи на значні позитивні фіскальні і соціальні переваги визначення
суб’єктом оподаткування подружньої пари чи домогосподарства для населення, це питання
на сьогодні не є актуальним. Розглядати його необхідно буде не раніше ніж через 10–15 років.

Об’єкт оподаткування. Визначивши необхідність у недалекому майбутньому
запроваджувати прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, потрібно
визначитися з тим, що саме буде чинником її поділу. На нашу думку, потрібно здійснювати
градацію ставок залежно від способу отримання доходів, тобто залежно від того, що є об’єктом
оподаткування.

Пропонуємо запровадити прогресію в оподаткуванні доходів фізичних осіб у розрізі форм
економічної діяльності, якими є: найманий працівник, власник, підприємець. На підставі
попередніх досліджень стосовно „прихильності” податкової системи до фізичних осіб було
встановлено, що серед усіх форм економічної діяльності, найменш вигідною стосовно сплати
податків є форма „найманий працівник”, більш вигідною – „підприємець” і найбільш вигідною
– „власник”. Така розстановка прямо суперечить принципу, згідно з яким більшого
податкового навантаження заслуговують нетрудові доходи, адже людина прикладає найменше
зусиль для їх отримання. Тому необхідно доходи від нетрудової діяльності (роялті, інвестиційний
прибуток та ін.) оподатковувати за вищими ставками, ніж доходи від трудової діяльності
(заробітна плати, прибуток від здійснення підприємницької діяльності, авторські винагороди
тощо).

Разом з тим із метою стимулювання фізичних осіб до формування заощаджень, що є
основним джерелом інвестицій в економіку, вважаємо необхідно залишити пільгову ставку
оподаткування (5 %) для окремих видів доходів, що вважаються пасивними:

– процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
– процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
– процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
– дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного

інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
– дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами)

відповідно до закону;
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– дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента
відповідно до закону;

– дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником
податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;

– доходи у вигляді дивідендів.
Внесення таких змін призведе до перенесення податкового навантаження з праці на капітал,

що є більш соціально справедливим, а також із бідних верств населення на заможних, у
подальшому скоротить безпрецедентний розрив між 10 % найбідніших і 10 % найбагатших.

Ставки оподаткування. Розмір єдиної ставки податку з доходів фізичних осіб, що діє в
Україні (15 %), є прийнятним і з позиції досвіду зарубіжних країн, і стосовно оцінки податкового
навантаження. Проте з метою забезпечення соціальної функції податку і з урахуванням
світових тенденцій з цього питання можемо зробити висновок, що доцільно запроваджувати
прогресивну шкалу оподаткування, яка на відміну від пропорційної вимагає встановлення
декількох ставок оподаткування, що мають тенденцію до зростання залежно від певних умов.
В Україні ці умови повинні бути такими.

По-перше, прогресивну систему оподаткування необхідно впроваджувати і застосовувати
стосовно тільки надприбутків, тобто доходів, які за своїм розміром ніяк не можуть бути
співвіднесені або зіставлені зі звичайними доходами. Причому розмір цих надприбутків
повинний бути дійсно надмірним, екстраординарним, кричущим, щоб звичайні
висококваліфіковані працівники не перетворювалися на „осіб, з підвищеним оподаткуванням”.
Крім того, підвищені ставки ПДФО повинні застосовуватися саме до „пасивних” надприбутків.

Необхідно зазначити, що після прийняття Податкового кодексу принцип обкладання
високих доходів вищою ставкою оподаткування був застосований до доходів, розмір яких
перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного податкового року; ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення.

По-друге, підвищені ставки ПДФО в рамках прогресивної системи повинні бути більші за
звичайні не в декілька разів, а на незначні складові. Це допоможе населенню і фінансово, і
психологічно звикнути до нововведень у системі оподаткування, а також не сприятиме
загостренню соціально-економічних суперечностей.

Податкові пільги. Пропонуємо запровадити податкові пільги для тих платників податків, які
працюють у певних галузях економіки, тобто за певними видами економічної діяльності.
Потрібно це робити виходячи з окреслених напрямів підтримки стратегічно важливих галузей
економіки з метою стимулювання людей здійснювати свою економічну діяльність у цих сферах.

Так, відповідно до даних Державного комітету статистики [1], найбільших втрат у кадровій
сфері протягом останніх років зазнало сільське господарство, доходи працівників у якому
також характеризуються надзвичайно низьким рівнем. Більше ніж на третину зменшилася
кількість найманих працівників підприємств, установ, організацій, які працюють у цій сфері.
Маже у 5 разів зменшилася потреба у таких працівниках. У 2009 році на 3,1 % (до 23,5 %)
збільшилася кількість найманих працівників у сільському господарстві, що отримували
заробітну плату, нижчу за встановлену законом мінімальну заробітну плату (744 грн) і майже
75 % працівників – нижчу за 1500 грн. Таким чином, праця найманих працівників, що працюють
у сфері „Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги”, є найбільш
низькооплачуваною серед усіх інших видів економічної діяльності по Україні.
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Незважаючи на це, сільськогосподарський сектор господарств населення упродовж усього
періоду ринкових трансформацій, не отримуючи практично ніякої фінансової підтримки від
держави, забезпечував виробництво більше половини, а в окремі роки – до двох третин валової
продукції сільського господарства. Господарства населення є основними постачальниками
продукції масового повсякденного споживання на внутрішній продовольчий ринок. У 2008 р.
ними вироблялося: 82 % молока, 52 % м’яса, 78 % вовни, 97 % меду, 98 % картоплі, 86 %
овочів, 85 % плодів і ягід [3, c. 139]. Крім того, господарства населення виконують важливі
суспільні функції: самозабезпечення продуктами харчування, самозайнятості громадян,
формування доходів домогосподарств, економічної бази розвитку сільських територій,
соціальної бази відтворення селянства тощо.

Тому, на нашу думку, необхідно запровадити пільгову ставку оподаткування доходів
фізичних осіб для суб’єктів економічної діяльності, що працюють у аграрному секторі
економіки. Також подібної державної підтримки потребують такі стратегічно важливі сектори
економіки, як легка промисловість та будівництво.

Крім того, з огляду на значні структурні невідповідності між попитом на робочу силу та її
пропозицією, перенасиченням ринку праці юристами, економістами і катастрофічною
нестачею працівників робітничих і технічних спеціальностей вважаємо, що необхідно
запровадити пільгову ставку оподаткування і для працівників тих професій, що є найбільш
затребуваними на сьогодні.

Зазначимо, що частково такий підхід уже запроваджено у Податковому кодексі України
завдяки застосуванню 10 % ставки ПДФО для шахтарів – працівників, які видобувають вугілля,
залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників
шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50
відсотків і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-
рятувальних служб (формувань), у тому числі спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, у вугільній промисловості, – за Списком
№ 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий
день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів
України [6].

Проте, на нашу думку, галузеву і професійну пільгу потрібно встановлювати терміном не
більше ніж на 5 років із забороною змінювати її впродовж цього терміну. Після його закінчення
потрібно переглянути надання пільги з огляду на кон’юнктуру на ринку праці, соціально-
економічні наслідки її впровадження та стратегічні цілі щодо розвитку економічних процесів.
Заборона змінювати пільгове оподаткування доходів працівників окремих спеціальностей та
галузей буде гарантією стабільності для платників податків і додатковим стимулом при обранні
певного місця роботи. Також пропонуємо не змінювати пільгову ставку податку для тих
працівників, які після закінчення її дії залишилися працювати на цій посаді, щоб зміна умов
оподаткування не викликала відтоку кадрів.

Для того щоб надання галузевої пільги не відміняло надання професійної, пропонуємо не
встановлювати її у конкретному числовому вираженні (10 % чи 15 %), а віднімати певну
частку від загальновстановленого розміру ставки для цього виду доходу.

Також хотілося б наголосити на необхідності законодавчого встановлення такого важливого
критерію, як неоподатковуваний мінімум доходів громадян. З огляду на прогресивний
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зарубіжний досвід і у контексті встановлення соціально справедливої системи оподаткування,
індикатор адекватного рівня неоподатковуваного мінімуму потрібний і ним повинний стати,
на нашу думку, прожитковий мінімум.

Відомо, що на заміну неоподатковуваному мінімуму доходів громадян законодавці
встановили податкову соціальну пільгу, яка частково виконує його функції і навіть може
вважатися „представником інтересів” домогосподарства як суб’єкта оподаткування. Проте
ми, як і окремі українські науковці, вважаємо помилковою заміну неоподатковуваного
мінімуму на податкову соціальну пільгу. Так, розглядаючи цю пільгу, Іванов Ю. перераховує
основні її недоліки [2, c. 164]:

1) саме право на податкову соціальну пільгу визначається розміром доходу платника, тоді
як неоподатковуваний мінімум діє для усіх платників незалежно від розміру отримуваного
ним доходу. Такий порядок ставить у нерівні умови платників, що мають доходи вище і нижче
граничного рівня незалежно від їх соціального статусу;

2) для визначення права платника на податкову соціальну пільгу застосовується не загальний
його дохід, отриманий з усіх джерел, а тільки дохід із заробітної плати. Такий порядок стимулює
платника одержувати доходи з інших джерел, причому їх розмір ніяк не впливає на можливість
скористатися пільгою;

3) розмір податкової соціальної пільги, безпосередньо не пов’язаний із прожитковим
мінімумом, визначається виходячи зі встановленого розміру заробітної плати. Тому
співвідношення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, тобто державна
політика у сфері оплати праці безпосередньо впливає на суму податкової соціальної пільги.

Існування такого явища у системі оподаткування доходів фізичних осіб як, „податкова
соціальна пільга”, на нашу думку, дуже ускладнює і законодавство, і процедуру доступу
платникам податку до соціально справедливого оподаткування.

До загальних очікуваних економічних ефектів від запровадження запропонованих напрямів
податкового регулювання потрібно віднести такі: збільшення купівельної спроможності
населення; зростання заощаджень; покращання показників рівня життя населення; детінізація
доходів; заохочення до здобуття тих спеціальностей, які є необхідними для держави; залучення
фахівців у ті галузі, що визнані стратегічно важливими; скорочення безробіття; зменшення
розриву між найбагатшими та найбіднішими; зниження диференціації доходів у розрізі видів
економічної діяльності та регіонів; вирівнювання показників попиту та пропозиції на ринку
праці; залучення інвестицій у стратегічно важливі сектори економіки; перенесення
податкового навантаження з праці на капітал.

Разом з тим необхідно зазначити, що не можна здійснювати реформування лише однієї
сфери оподаткування. Запроваджуючи зміни до одного податку, необхідно переглядати інші,
щоб уникнути втрат бюджету, а також для того, щоб зміни на краще не були нівельовані
іншими недоліками у сфері оподаткування.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті розглянуто вплив складових соціальної сфери (доходів населення, його
соціального захисту, сфери зайнятості, освіти та науки) на стан економічної безпеки.

Influence of social sector on economic security is also covered in the article. Namely, incomes
of the population, social security, employment, education and science

Ключові слова: економічна сфера, соціальна сфера, економічна безпека, доходи
населення, зайнятість населення, сфера освіти та науки.

Соціальна сфера є комплексом сфер суспільного життя, які реалізують функцію
розширеного відтворення людини як продуктивної сили і як особистості. До цих сфер
включають виробництво, сім’ю, освіту, політику тощо. Вплив, який створює соціальна сфера
на усі сторони соціально-економічного розвитку країни, багатозначний і різноманітний. Він
в узагальненому вигляді полягає в:

– підвищенні ступеня привертання уваги України для її економічного зближення з країнами
СНД і корисної для країни міграції;

– зниженні рівня криміналізації у суспільстві та у господарській сфері;
– створенні стійкого платоспроможного попиту на внутрішньому ринку та стимулювання

тим самим економічного зростання;
– підвищенні освітньо-кваліфікаційного рівня населення, відповідно, покращання кадрового

складу працівників, тобто формування людського капіталу, економіки знань;
– формуванні заощаджень, пенсійних і страхових фондів, що трансформуються через

банківську систему в інвестиції;
– гарантії соціального миру та суспільної стабільності;
– вирівнюванні рівнів соціального розвитку регіонів і попередженні виникнення

сепаративних настроїв;
– підвищенні фізичного здоров’я нації.
Таким чином, з’ясування сутності та ролі безпеки в сучасному соціально-економічному

житті вимагає розгляду впливу складових соціальної сфери на стан економічної безпеки, а
саме на доходи населення, соціальний захист населення, зайнятість, освіту та науку.

Окремим питанням забезпечення економічної безпеки, як визначальної складової
національної безпеки держави, присвячена велика кількість наукових досліджень. Зокрема,
досить великий спектр питань щодо соціального-економічного змісту, структури, функцій і
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методів економічної безпеки було висвітлено в працях українських авторів Л. Абалкіна,
С. Бандура, О. Барановського, О. Бєляєва, О. Білоруса, І. Бінька, Н. Борецької, З. Варналія,
О. Власюка, А. Гальчинського, В. Гейця, С.Глаз’єва, О.Гончаренко, М.Єрмошенка, Я.Жаліла,
Ю. Зайцева, В. Засанського, В. Кириленка, А. Колота, Є. Крихтіна, В. Мунтіяна,
О. Непомнящого, О. Новикової, Є. Олєйнікова, Г. Пастернака-Таранушенка, С. Пирожкова,
В. Савчука, В. Сенчагова, А. Сухорукова, А. Чухна, В. Шлемка та інших.

Проблемам дослідження соціальних аспектів економічної безпеки присвячені праці вчених
країн СНД (В. Бобкова, Б. Генкіна, Т. Заславської, Д. Карпухіна, В. Котелкіна, В. Райцина,
Н. Рімашевської, Р. Ривкіної, Г. Саркісяна, Р. Тер-Мкртичяна, Р. Яковлєва та ін.). У працях
зазначених учених досліджено теоретичні проблеми, пов’язані з соціальним аспектом
економічної безпеки. Однак саме вплив соціальних факторів на стан економічної безпеки
недостатньо теоретично та практично розроблений на відміну від питань безпосередньо
економічної безпеки.

Характеризуючи основні складові соціальної сфери, необхідно зазначити, що базовою
категорією, що впливає на соціальне забезпечення економічної безпеки, є доходи населення.
Підвищення доходів основної маси населення повинно бути головним завданням соціальної
політики будь-якої держави. В Україні продовжується складний процес реформування
соціальної сфери. Основна причина цього – той самий низький рівень доходів населення. В
умовах ринкової економки дедалі більшу частку в оплаті соціальних послуг і у відрахування
на соціальні потреби працівник повинний брати на себе. Однак доходи його такі малі, що він
просто не в змозі витримувати це додаткове навантаження.

Загалом для успіху у соціальній сфері необхідне різке підвищення доходів населення тобто
і тактику соціального реформування треба синхронізувати із зростанням цих доходів.

Найважливішими джерелами формування грошових доходів населення є заробітна плата
та пов’язані з нею виплати (стимулюючі оплати та надбавки, премії та одноразові заохочувальні
виплати, виплати на харчування, житло тощо); доходи від власності та підприємницької
діяльності.

Заробітна плата в системі ринкових відносин являє собою складне і динамічне явище, яке
відображає взаємодію економічних процесів. Виступаючи доходом працівника на мікрорівні,
заробітна плата є важливою характеристикою економічної системи, показником її стабільності.
Створити відповідний механізм, що забезпечуватиме високий рівень економічної безпеки
оплати праці можна лише в контексті формування заробітної плати як ціни послуг робочої
сили. Заробітна плата стає грошовим виразом обсягу життєвих засобів, які поступають у
розпорядження працівника, отримані в результаті продажу послуг робочої сили на ринку
послуг праці. На макроекономічному рівні заробітна плата є формою ціни послуг робочої
сили, на мікроекономічному – винагородою за працю.

У сучасних умовах штучне заниження ціни послуг праці, як і низький  рівень соціальних
витрат, стримують прискорення економічних процесів і технологічне оновлення виробництва.
Конкурентоспроможність багатьох підприємств реалізована не завдяки інноваційному
оновленню виробництва, а внаслідок штучного стримування виплати зарплати.

Досвід постсоціалістичних країн Європи переконує в тому, що реальне зростання
виробництва починається тоді, коли середньомісячна зарплата підвищується більше, ніж на
300 доларів. В Україні ж лише з кінця 2009 року мінімальна зарплата почала дорівнювати
прожитковому мінімуму, що становило 744 грн на місяць (або 70 євро). У цей період у 20
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країнах-членах ЄС, де законодавчо встановлена мінімальна зарплата, її рівень коливався від 92
до 1570 євро на місяць. На сьогодні рівень середньої заробітної плати, в Україні у 2–2,5 раза
нижчий, наприклад, ніж у Росії.

При цьому у 2009 році погіршилося співвідношення мінімальної та середньої зарплат.
Якщо у 2005 році показник був 41,2 %, то на кінець 2009 року він знизився до 39 % [7]. Це все
ще перевищує мінімальну норму, встановлену хартією, але не відповідає стандартам,
встановленим рекомендаціями МОП, згідно з якими мінімальна зарплата повинна бути не
нижчою 40–60 % середньої зарплати.

Наведене доводить, що зростання рівня соціальних гарантій залишається важливою умовою
підвищення рівня життя значної частини населення України.

Значною мірою від бідності потерпають пенсіонери: мінімальна пенсія у 2009 році
становила 498 грн, середня пенсія на кінець 2009 року – 848,52 грн. І хоча охоплення пенсійним
забезпеченням майже загальне, на сьогодні є люди старшого пенсійного віку, які не повністю
охоплені виплатою пенсій. Уразливість багатьох пенсіонерів можна визначити за відносно
низьким рівнем пенсій. Відношення середньої пенсії до середньої зарплати останні десять
років значно коливалося. Починаючи з 34,1 % середньої зарплати у 1998 р., це відношення
впало до нижчого рівня – 29,6 % у 2001 р. Потім пенсії почали зростати відносно зарплати і у
І півріччі 2009 р. становили 49,6 % зарплати.

Отже, без додаткових доходів від роботи або заощаджень доходи пенсіонерів набагато
менші за доходи зайнятих осіб. Інститут демографії  та соціальних досліджень повідомляє
також, що 59,9 % домогосподарств, які складаються тільки з пенсіонерів, у 2008 р. витрачали
більше ніж 60 % своїх доходів на харчування. Особливо помітною є вразливість одиноких
пенсіонерок. Причина цього полягає в тому, що у своєму трудовому житті вони отримували,
як правило, меншу зарплату (яка становить лише близько 70–80 % зарплати чоловіків), тому
що були зайняті в менш прибуткових сферах виробництва, і в результаті більша частина жінок
отримує мінімальну пенсію [3].

Недостатньо розвинено в Україні недержавне пенсійне забезпечення, а саме третій рівень
пенсійної системи, запроваджений Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”
від 9 липня 2003 року. Основу такої системи становлять недержавні пенсійні фонди. Станом на
31.03.2010 р. в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 108
недержавних пенсійних фондів. Основні  показники  діяльності НПФ і темпи їх приросту
подано в табл. 1.

За результатами першого кварталу 2010 року переважними напрямами інвестування
пенсійних активів є депозити в банках (35,5 % інвестованих активів), облігації підприємств –
резидентів України (19,6 %), цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів
України (16,2 %), та акції українських емітентів (10,6 %) [4].

Наступною складовою соціальної сфери є соціальний захист населення, що являє собою
комплекс правових, економічних і організаційних заходів щодо виявлення причин соціальних
ризиків, оцінки їхнього можливого впливу на різних етапах прояву, а також забезпечення
соціальних гарантій відповідно до економічних умов розвитку суспільної системи. Результатом
цих дій є стан соціальної захищеності як окремої особи, так і усього суспільства взагалі [5, с.
15].
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Таблиця 1
Основні показники діяльності НПФ і темпи їх приросту

Питання матеріального забезпечення соціальної сфери економічної безпеки є найбільш
гострими, тому що єдине його джерело – це валовий національний продукт, його розподіл і
перерозподіл.

Питання розподілу ВНП, нерівності доходів, сутності мінімального гарантованого доходу
розглядалися ще в роботах Дж. М. Кейнса, А.Маршала та інших учених-економістів XIX–XX
ст. Вони вивчали питання, що належать до соціальної сфери як проблеми регулювання
матеріальним добробутом у двох аспектах: визначення факторів зростання національного
багатства та покращання умов життя найбідніших верств населення [1].

Механізм регулювання процесу формування видатків на особисте споживання буде
ефективним у випадку забезпечення повної зайнятості, коли наявні ресурси та досягнуто
повного обсягу виробництва, а також при дії такого механізму господарювання, який призведе
до збільшення кількості вільного часу. Найбільш яскравими характеристиками такого
регулювання будуть показники валового національного продукту та випуск продукції на
душу населення. Механізм регулювання споживчих видатків може діяти на такі групи факторів:
1) рівень доходів населення; 2) рівень нагромадженого багатства; 3) індекси споживчих цін; 4)
очікування індивідом майбутніх цін і грошових доходів; 5) політика оподаткування; 6)
заборгованість споживача по рахунках.

Отже, із зазначеного видно, що всі ті фактори, що впливають на зростання економічного
багатства є, з одного боку, факторами покращання якості життя, а з іншого – захистом бідних
прошарків населення.

В Україні система соціального захисту тільки формується, і орієнтирами для створення
національної законодавчої бази в соціальній сфері служать міжнародні конвенції та

Недержавні пенсійні фонди 2008 р. 2009 р. 1 1 кв.
2010 р.

Темпи приросту,
% 2009/2008 рр.
1кв. 2009/ 1 кв.

2010 рр.
Загальна кількість укладених
пенсійних
контрактів (тис. шт.)

62,3 62,5 63,2 0,3 1,1

Кількість учасників за
укладеними
пенсійними контрактами (тис.
осіб)

482,5 497,1 498,8 3,0 0,3

Загальні активи НПФ (млн
грн) 612,2 857,9 939,4 40,1 9,5

Пенсійні внески (млн грн), у
т.ч. 582,9 754,6 797,2 29,5 5,6

Пенсійні виплати (млн грн) 27,3 990,1 111,1 230,0 23,3
Кількість осіб, що отримали/
отримують
пенсійні виплати (тис. осіб)

10,9 28,1 35,2 157,8 25,3

Сума інвестиційного доходу
(млн грн)

86,8 236,7 301,1 172,7 27,2
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рекомендації МОТ, ВОЗ тощо. Стратегію механізму реформування соціальної складової
економічної безпеки в країнах з транзитивною економікою необхідно враховувати як загальні
підходи до управління соціальними ризиками, так і національні, соціокультурні фактори,
менталітет населення.

Соціальна стабільність як один із механізмів забезпечення економічної безпеки проявляється
у сфері зайнятості та безробіття. Безробіття пов’язане з економічною нестабільністю в країні
та спадом виробництва. Можна сказати, що безробіття є реактивом, що прискорює процеси
дестабілізації. Тому посилення економічної безпеки країни вимагає спеціальних заходів зі
скорочення армії безробітних [5, с. 254].

Зайнятість як структурний компонент соціальної складової економічної безпеки
характеризує один із найважливіших аспектів розвитку людини, пов’язаний з суспільною
діяльністю в сфері праці і у зв’язку з працею. Економічний зміст зайнятості полягає в можливості
своєю працею забезпечити собі і своїй родині гідне існування, сприяти зростанню ефективності
суспільного виробництва, соціальний – у формуванні та розвитку особистості людини.

Одна з головних проблем формування механізму ефективної зайнятості – низький рівень
доходів населення, їх суттєва диференціація як по соціальних групах, так і по галузях економіки.
Система доходів населення України, як було зазначено раніше, не є ефективною і суттєво
відрізняється від тих, що існують у розвинених країнах не тільки за абсолютним рівнем, але й
за структурою. У ній незначні всі факторні доходи – від праці, власності, підприємницької
діяльності. Разом з тим більш великої питомої ваги набули соціальні доходи: пенсії, допомоги,
стипендії. Це свідчить про неефективність і слабкість ринкової мотивації, яка не сприяє
активізації діяльності всіх суб’єктів економічного життя – робітника, власника, підприємця.
Тому можливість отримання різних форм доходів, вільний їх вибір є найсильнішим стимулом
для людини, проявом його економічної свободи. Різноманітність і плюралізм форм доходів –
це новий елемент зайнятості, який необхідно певною мірою використовувати.

Категорії зайнятості та безробіття нерозривно пов’язані з такою формою прояву механізму
функціонування соціальної складової економічної безпеки, як освіта. Як свідчать реалії
сьогодення, трансформація наукових знань у технології стає одним із вирішальних факторів
НТП. Тому за допомогою освіти, яка виступає з’єднувальною ланкою між наукою і
виробництвом, люди оволодівають найповнішими науковими знаннями, вміннями і навичками
їх практичного застосування. Отже, освіта впливає на глибину проникнення досягнень науки
у народне господарство і забезпечує максимально ефективне використання досягнень НТП.
Так, освіта може впливати на зростання продуктивності, але тільки разом з іншими факторами
економічного зростання. Підвищення рівня освіти створює потенційні можливості для
забезпечення економічної безпеки держави.

Вплив освіти на духовну культуру та економіку здійснюється у процесі всебічного розвитку
людини як головної продуктивної сили суспільства, формування ефективної зайнятості
населення та зростання продуктивності суспільної праці. Чим вищий рівень теоретичної і
професійної підготовки кадрів, чим більш масовою та якісною є освіта, тим вагоміший цей
вплив.

Низькі заробітки бідних частково є результатом їхнього відносно нижчого фонду знань,
умінь і навичок, а також частково дискримінації з боку ринку праці. Більш освічена робоча
сила – від вищого керівництва до звичайних працівників – має властивість швидше знаходити
і застосовувати найефективніші з відомих виробничих методів. Вплив освіти на цю властивість
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є одним із аспектів підвищення якості праці, який підлягає вимірюванню настільки, наскільки
цей вплив відображено в різних рівнях оплати праці. Освіта може впливати на прогрес знань,
а прогрес знань, в свою чергу, буде змінювати зміст освіти. Більш освічені люди, порівняно з
менш освіченими, мають кращі шанси знайти роботу там, де гранична вартість їх продукції
буде більшою. При звільненні через зміни попиту на ринку праці вони можуть знайти інше
заняття з меншими втратами заробітку і залишаються безробітними протягом коротшого
періоду.

Таким чином, освіта впливає на розвиток технологій і є одним із факторів, які сприяють
науково-технічному прогресу. Освіта забезпечує підвищення якості трудових ресурсів, які
зможуть ефективніше використовувати найновіші досягнення НТП, що, в свою чергу, буде
відображено у зростанні ВВП і зміцненні економічної безпеки. Це ті вигоди, що отримуватиме
суспільство після розширення кожного разу вищого рівня освіти для всього населення. При
відповідному розподілі ВВП це буде створювати передумови для досягнення добробуту для
всього населення, навіть для тих, хто не може з якихось причин здобути освіту.

Згідно з основними показниками розвитку освіти в Україні у 2008–2009 рр. у
загальноосвітніх навчальних закладах навчалися 7399 тис. осіб, у професійно-технічних
навчальних закладах – 874 тис. осіб, у вищих навчальних закладах – 3 709 тис. осіб. При цьому
необхідно звернути увагу на те, що частка осіб з вищою освітою постійно зростає, а частка
випускників професійно-технічних закладів за останні 15 років зменшилася майже вдвічі [7].

Крім того, науково-технічна діяльність не забезпечується необхідними бюджетними
коштами. Витрати на наукові дослідження з розрахунку на одного вченого в Україні майже
вдвічі менші порівняно з Росією, у 12 разів – з Бразилією, у 24 рази – з Південною Кореєю і
більше як у 60 разів порівняно з США [2, с. 8].

У результаті цього відбувається зменшення чисельності науковців, старіння наукових кадрів,
від’їзд науковців за кордон. Протягом останніх років кількість докторів наук у пенсійному віці
становила більшу частину їх загальної кількості. Середній вік спеціалістів з науковим стажем
доктора наук становить близько 60 років, а спеціалістів зі ступенем кандидата наук – 50 років.
Необхідно зазначити, що кількість докторів і кандидатів наук, які від’їжджають за кордон,
поступово зменшується. Тільки за період з 2003 р. по 2006 р. з України до США виїхало 74
фахівці вищої кваліфікації, до Німеччини – 53, до Росії – 52, до Канади – 21, до інших країн –
75 [6, с. 30].

Отже, комплексний аналіз соціальних факторів економічної безпеки дозволяє констатувати
про загрозливий характер деформацій у соціальній сфері, що вимагає від уряду України
створення та впровадження дієвого механізму подолання таких негативних тенденцій.
Активізація зусиль щодо посилення соціальних гарантій, захисту прав громадян, вкладення в
людину, фізичне та моральне здоров’я нації – запорука зміцнення економічного потенціалу
України, підтримання відповідного рівня її економічної безпеки.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ
ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНИ
У роботі здійснено аналіз ефективності бюджетно-податкової підтримки

національної економіки на базі даних міжгалузевого балансу України за допомогою
кластерного та кореляційно-регресійного аналізу, що дав можливість виявити ті види
діяльності, в яких ефективність державної підтримки супроводжується позитивними
імпульсами на суміжні види діяльності, та ті, в яких така підтримка не призводить до
позитивних економічних зрушень. Зроблено висновки про пріоритетні ВЕДи для бюджетно-
податкової підтримки.

In the paper was analyzed the effectiveness of fiscal support to the national economy on the
basis of Ukrainian interindustry balance data by cluster and correlation-regression analysis,
which enabled to identify those activities in which the effectiveness of state support is
accompanied by positive impulses on related activities and those in which such support does
not lead to positive economic developments. The conclusion was made about priority industries
for fiscal support.

Ключові слова: державна підтримка, бюджетна підтримка, податкове стимулювання,
податкове регулювання, бюджетні субсидії, бюджетні дотації, податкові пільги.

Видатки на економічну діяльність є досить дискусійною складовою балансу державних
фінансів. Існують неоднозначні думки стосовно доцільності витрачання бюджетних коштів на
стимулювання чи підтримку національних економік, періоду їх активного застосування та ін.
Як показує світова практика, в період економічного зростання видатки на економічну діяльність
поступово зменшуються й питання щодо їх застосування не актуалізуються. Під час фінансово-
економічної кризи все навпаки: центральні уряди намагаються максимально, в межах запасу
фінансової міцності, а в окремих випадках і виходячи за такі межі, підтримувати національну
економіку через надання бюджетної підтримки та широке використання податкових пільг з
метою стимулювання економічної активності бізнесу.

© Тарангул Л. Л., Серебрянський Д. М., Новицька Н. В., 2011
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Україна, фінансова система якої досить сильно похитнулася в період фінансово-економічної
кризи, не є винятком. Національна економіка потребує значної бюджетно-податкової
підтримки, тому актуалізується питання оцінки ефективності застосування бюджетно-
податкового механізму в підтримці й стимулюванні національної економіки, що і є метою
даного дослідження.

Спроби провести комплексне дослідження проблематики бюджетно-податкової підтримки
(стимулювання) національної економіки у вітчизняній практиці були, але потрібно зазначити,
що оцінка ефективності таких заходів у більшості випадків не надається. Окремі теоретичні
напрацювання вітчизняних науковців свідчать, що ця проблема комплексно виходить на стадію
суспільного обговорення, особливо в умовах фінансово-економічної кризи та
незбалансованості системи державних фінансів.

Важливий доробок у напрямі ефективності податкової підтримки мають такі вітчизняні
науковці: Вишневський В. П., Єфименко Т. І., Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Соколовська А. М.
Необхідно зазначити, що проблеми фіскального регулювання національної економіки та його
ефективності досить активно та продуктивно розглядаються на щорічному українсько-
російському симпозіумі „Теория и практика налоговых реформ”, організованому
професорами Ю. Б. Івановим та І. А. Майбуровим. Результатом такого симпозіуму є, у т.ч.,
публікація передових наукових досліджень у галузі оподаткування України та Росії [1. 2. 3].
Питання щодо стимулювання економічного розвитку шляхом застосування бюджетних
інструментів також перебуває в епіцентрі наукових досліджень і дискусій. Так, Булана О.,
Баліцька В. В. Луніна І. О., Кириленко О. П. підкреслюють важливу роль бюджетно-податкового
стимулювання в економічному зростанні й праці експертів Міжнародного валютного фонду
(приділяють особливу увагу дослідженню бюджетно-податкової політики як антициклічного
інструменту) [4]. Банку міжнародних розрахунків (аналіз впливу циклічної бюджетно-
податкової політики на економічне зростання) [5].

Дослідження ефективності заходів державної політики у сфері підтримки (субсидування,
надання податкових пільг) окремих видів економічної діяльності (далі – ВЕД) проведемо за
допомогою аналізу міжгалузевого балансу, який щорічно складається Державною службою
статистики України, та даних Державної податкової служби України щодо втрат бюджету
внаслідок пільгового оподаткування. Насамперед проведемо ранжування основних ВЕД (див.
табл. 1).

Досліджуючи структуру ВВП, необхідно зазначити, що протягом аналізованого періоду
спостерігалася тенденція до поступового заміщення секторів, які формують більшу частину
ВВП. Криза внесла в цю структуру свої корективи, особливо це позначилося на видах діяльності
з високою доданою вартістю (машинобудування, інформатизація, металургія, сільське
господарство). Високими темпами скорочувалася частка аграрного сектору у ВВП (до 7,2 %
у 2009 р.). Проте за зазначений період ранг цього ВЕД став іншим (у 2001, 2002, 2004 рр. частка
даного виду у ВВП була найбільшою). Під час кризи істотно зросли частки секторів сфери
послуг, наприклад торгівля (1-й ранг) становила в 2009 р. 14,3 %, транспорт (3-й ранг) – 8,9 %.
Така ситуація склалася через те, що уряд, починаючи з 2005 р. і особливо в 2009 р. (під час
кризи), стимулював споживчий попит, не стимулюючи при цьому пропозицію. Як наслідок,
в Україну почали масово імпортувати споживчі товари (особливо товари довгострокового
використання з високою часткою доданої вартості), витісняючи при цьому вітчизняні аналоги.



36                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

Таблиця 1
Ранг видів економічної діяльності за вибраними макропоказниками (за 2001–2009 роки)

Джерело: розраховано авторами за даними ДПА та Державної служби статистики України.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

* За період 2005–2009 рр.

Серед видів промислової діяльності значні частки у ВВП мали низькотехнологічні й
екологічно небезпечні ВЕДи, які мають високі ранги і у експорті. Цей факт аж ніяк не підтверджує
наявність прогресивних структурних зрушень у економіці, що повинні спричиняти
переважання у формуванні ВВП прогресивно-інноваційних ВЕД. Виходячи з проведеного
аналізу, основні структурні співвідношення в національній економіці залишаються фактично
на рівні початку 2000-х рр.

У структурі податків на виробництво й імпорт у розрізі ВЕД вагомі частки має лише
третина аналізованих видів діяльності, які здебільшого є бюджетоутворюючими (становлять
понад 80 % сукупних податкових надходжень у загальному обсязі податків). До таких ВЕД
належить виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1-й ранг).
машинобудування (2-й ранг). діяльність транспорту (3-й ранг), виробництво продуктів
нафтопереробки (4-й ранг), будівництво (5-й ранг).

Протягом 2001–2009 рр. найбільша частка у структурі податків належала харчовій
промисловості (у 2009 р. – 28,3 %, у 2008 р. – 21,3 %, 1-й ранг). Фактично більше ніж п’яту

Ранг ВЕД за часткою у структурі:
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1. Сільське господарство, мисливство та
пов’язані з ними послуги 2 6 8 2 7 11 1 2

2. Добування вугілля, лігніту й торфу.
добування уранової й торієвої руд 11 9 10 13 8 14 5 1

3. Добування вуглеводнів та пов’язані з
ним послуги 12 14 2 12 15 8 10 8

4. Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 4 5 6 5 6 1 4 9

5. Легка промисловість 14 8 9 14 13 9 13 12
6. Виробництво продуктів

нафтопереробки 13 7 7 15 14 4 14 4
7. Хімічна й нафтохімічна промисловість 10 4 3 11 11 6 6 13
8. Металургійне виробництво та

виробництво готових металевих
виробів

6 1 4 6 3 12 7 13

9. Машинобудування 5 2 1 10 4 2 12 10
10. Виробництво та розподілення

електроенергії 9 10 15 7 9 10 11 3
11. Будівництво 7 12 13 9 5 5 8 11
12. Торгівля. ремонт автомобілів,

побутових виробів та предметів
особистого вжитку

1 14 13 1 1 7 3 13

13. Діяльність транспорту 3 3 5 3 2 3 2 7
14. Операції з нерухомим майном 8 10 12 4 10 13 9 6
15. Діяльність у сфері культури та спорту,

відпочинку й розваг 15 12 11 8 12 15 15 5

http://www.ukrstat.gov.ua.*
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частину всіх податків на виробництво й імпорт сплачував лише даний ВЕД, який у структурі
ВВП має 4-й ранг (у 2009 р. 9,7 %). Водночас один із найбільших ВЕД виробничої сфери –
металургійне виробництво (2,5 % у структурі ВВП у 2009 р.) – сплачував лише 1,8 % загального
обсягу податкових надходжень (12 ранг з 15 ВЕД).

Досліджуючи валовий прибуток, змішаний дохід, можна сказати, що найвищий ранг у
структурі цього показника має торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів
особистого вжитку, на другому місці – сільське господарство, мисливство та пов’язані з
ними послуги. Необхідно зазначити, що саме ці ВЕД отримують найбільше податкових пільг
із бюджету. Можливо, саме цей факт спричиняє високий рівень прибутковості.

На тлі постійного скорочення частки сільського господарства у валовому випуску, в
структурі оплати праці, у сплачених податках (у 2009 р. мала від’ємне сальдо), в отриманих
субсидіях ця галузь отримала за підсумками 2009 р. 14,9 % валового прибутку (2-й ранг) по
економіці в цілому, що є досить вагомим результатом. Більше того, якщо до 2009 р. частка
сільського господарства у структурі валового прибутку, змішаного доходу постійно
скорочувалася, то у 2009 р. цей показник залишився на рівні 2008 р. Однією з причин такої
ситуації є високий ранг цього ВЕД у структурі субсидій на виробництво та пільг у
оподаткуванні, відповідно другий і перший, тобто частина витрат сільського господарства
перекривається державою.

Також високий ранг сільського господарства у валовому прибутку, змішаному доході
пояснюється статистичним фактором – специфікою обрахунку змішаного доходу
самозайнятих у сільському господарстві громадян, що спотворює статистичну картину та
ускладнює аналіз цього надзвичайно важливого показника.

Щодо оплати праці найманих працівників протягом аналізованого періоду також
спостерігалися зрушення: зменшувалася частка сільського господарства, мисливства, лісового
господарства та пов’язаних із ними послуг (з 6,7 % в 2001 р. до 2,8 % у 2009 р.). Найвищий ранг
мають торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку та
діяльність транспорту.

Дані щодо обсягу і структури субсидій на виробництво в розрізі ВЕД представлені в
третьому квадранті міжгалузевого балансу. Із 38 ВЕД, за якими розробляються звітні
міжгалузеві баланси, важливе значення для аналізу цієї складової третього квадранту мають
лише 10 секторів, що за підсумком 2009 р. отримали майже 92 % усіх субсидій на підтримку
національної економіки.

Провівши ранжування ВЕД, можна побачити, що за період 2001–2009 рр. найвищий ранг,
а відповідно й найбільші обсяги субсидій мають енергетичні види діяльності (добування вугілля,
лігніту й торфу, добування уранової й торієвої руд, виробництво та розподілення
електроенергії, виробництво продуктів нафтопереробки). У 2009 р. ці сектори економіки
отримали 52 % усіх субсидій на підтримку національної економіки.

Досить цікавою є ситуація із субсидуванням сільського господарства. За результатом
ранжування, ця галузь знаходиться на другій позиції, хоча до 2006 р. спостерігалося постійне
зростання обсягу субсидій. Після цього рівень державної підтримки почав знижуватися й у
2009 р. вона становила 4,9 %. Причинами цього може бути:

– вступ України в 2008 р. у СОТ, де порядок прямого й непрямого субсидування є досить
суворим і контрольованим;
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– підготовка України до Євро-2012, що потребує великих капітальних вкладень в інші види
діяльності;

– досить глибока фінансово-економічна криза, яка обмежила спроможність уряду виділяти
додаткові фінансові ресурси на підтримку сільського господарства.

З метою виявлення впливу пільгового оподаткування та субсидій на економічні результати
діяльності підприємств за окремими ВЕД було побудовано відповідні регресії. При цьому за
цільові показники, за якими можна було б робити висновки про рівень розвитку галузі, було
обрано скориговану частку ВЕД у сукупному ВВП (оплата послуг фінансових посередників
розподілена пропорційно між ВЕДами) (ВВП), частку ВЕД в оплаті праці найманих працівників
у цілому по економіці (ЗП), частку ВЕД у сукупних інвестиціях (інвестиції). Ендогенними
показниками було введено частку ВЕД у сукупній сумі втрат бюджету внаслідок пільгового
оподаткування (пільги) та частку ВЕД у сукупних субсидіях на виробництво (субсидії). Для
аналізу було взято дані за 2009 р., оскільки це останній рік, коли була доступною інформація
про витрати-випуск у економіці України та про пільги і субсидії.

Досліджуючи матрицю часткових кореляцій між названими змінними (38 спостережень),
можна побачити тісний зв’язок більшості змінних із ВВП, що не є дивним. Однак коефіцієнти
кореляції низькі за значенням, щоб викликати проблеми з мультиколінеарністю в регресіях.
Для більш детального аналізу впливу стимулюючих заходів уряду на економічну активність
підприємств було побудовано три кореляційно-регресійні моделі. Аналіз їх результатів показав,
що бюджетні субсидії позитивно впливають на інвестиції в основний капітал підприємств,
хоча мультиплікатор і не високий (лише 0,17). Через інвестиційний канал субсидії позитивно
впливають і на ВВП – зв’язок інвестицій із ВВП стає незначним після включення в модель
інвестицій. У свою чергу, податкові пільги не мають якого-небудь вираженого впливу на
інвестиційну діяльність підприємств, однак тісно пов’язані зі зростанням ВВП, при цьому
мультиплікатор знову ж таки не високий. Спільною рисою є те, що ні податкові пільги, ні
субсидії не впливають на рівень заробітної плати на підприємстві.

Проведений аналіз дає змогу зробити такі попередні висновки: податкові пільги та субсидії
загалом позитивно впливають на економічну діяльність підприємств в Україні, але
мультиплікатори впливу є досить низькими. Вплив субсидій проявляється через інвестиційний
канал, тоді як інші канали впливу не діють. Рівень офіційної заробітної плати в Україні є
нейтральним до діючих фіскальних стимулів (можливо, через високе податкове навантаження
на фонд оплати праці та заробітну плату).

Відкритим питанням залишається те, чи зможуть підтримувані державою підприємства
вийти на шлях самостійного розвитку, коли власні фінансові потоки будуть достатніми для
розвитку економічної діяльності. З огляду на іманентно тимчасовий характер пільг і субсидій
це питання виступає на передній план. Із цією метою розглянемо більш детально питання
впливу бюджетно-податкового механізму на підтримку окремих ВЕД.

Для дослідження результативності субсидування проведемо кластерний аналіз ВЕД (метод
k-середніх) за їх частками в 2009 р. у ВВП, оплаті праці найманих працівників, податках, субсидіях
на виробництво, інвестиціях у основний капітал. За допомогою кластерного аналізу ВЕД
були розбиті на 4 кластери (табл. 2).

Розподіл середніх значень аналізованих показників за кластерами представлено в таблиці
3. ВЕД, які мають найбільшу частку в субсидіях на виробництво, входять до другого кластера.
Це такі види діяльності, як добування вугілля, лігніту й торфу, добування уранової й торієвої
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руд, добування вуглеводнів та пов’язані з ним послуги, виробництво продуктів
нафтопереробки, виробництво та розподілення електроенергії, операції з нерухомим майном,
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку й розваг.

Таблиця 2
Результати кластерного аналізу видів економічної діяльності

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України.  –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Досліджуючи інші показники ВЕД другого кластера, можна побачити, що їх середні частки
становлять: у сукупному ВВП – 2,43 % (третє значення з чотирьох кластерів), у оплаті праці
найманих працівників у цілому по економіці – 2,05 % (третє значення з чотирьох кластерів), у
сукупних податках на виробництво та імпорт – 3,05 % (друге значення з чотирьох кластерів),
у сукупних інвестиціях – 4,95 % (друге значення в сукупних інвестиціях).

У четвертому кластері один ВЕД – „Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів”. Цей ВЕД специфічний, має найбільшу частку у структурі податків (28,3 % – перше
місце серед кластерів), становить 9,7 % у структурі ВВП (перше місце серед кластерів), та
7,1 % у сукупних інвестиціях (перше місце серед кластерів).

Таблиця 3
Середні значення макроекономічних показників за кластерами

Кластер Кількість ВЕД ВЕД, які увійшли до кластеру
Кластер 1 1 Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги

Кластер 2 6

Добування вугілля, лігніту і торфу. Добування вуглеводнів та пов'язані з
ним послуги. Виробництво продуктів нафтопереробки. Виробництво та
розподілення електроенергії. Операції з нерухомим майном. Діяльність у
сфері культури та спорту, відпочинку й розваг

Кластер 3 28

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги. Рибальство, рибництво.
Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних. Легка
промисловість. Оброблення деревини та виробництво виробів із деревини.
целюлозно-паперове виробництво. видавнича діяльність. Виробництво
коксу. виробництво ядерних матеріалів. Хімічна та нафтохімічна
промисловість. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції.
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів.
Машинобудування. Інші галузі промисловості. Виробництво та
розподілення газу. Постачання пари та гарячої води. Збирання, очищення
та розподілення води. Будівництво. Діяльність готелів та ресторанів.
Діяльність пошти та зв’язку. Фінансова діяльність. Оренда машин та
устаткування. прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку.
Діяльність у сфері інформатизації. Дослідження й розробки. Діяльність у
сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу. надання послуг
підприємцям. Державне управління. Освіта. Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги. Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення
відходів. Діяльність громадських організацій. Надання індивідуальних
послуг

Кластер 4 3 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

Кластери

Частка ВЕД
у

сукупному
ВВП

Частка ВЕД у
оплаті праці

найманих
працівників у

цілому по
економіці

Частка ВЕД у
сукупних

податках на
виробництво

та імпорт

Частка ВЕД у
сукупних

субсидіях на
виробництво

Частка ВЕД
у сукупних
інвестиціях

Частка ВЕД у
сукупній сумі
втрат бюджету

внаслідок
пільгового

оподаткування
Кластер 1 6,8 2,8 0,7 4,9 6,3 31,63
Кластер 2 2,3 2,1 2,8 13,4 5,0 1,33
Кластер 3 1,65 2,06 1,69 1,83 1,31 0,74
Кластер 4 10,4 7,8 12,6 1,6 9,0 12,2

http://www.ukrstat.gov.ua.����������
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Кожний кластер характеризується досить оригінальним значенням у розвитку національної
економіки. Є кластери, які за своїм значенням виступають чистими споживачами фінансових
ресурсів (субсидії, податкові пільги) у системі державних фінансів (кластери 1 і 2). Фінансові
вигоди, які вони отримують у ході своєї економічної діяльності від держави, не еквівалентні
прямим фіскальним, економічним і соціальним результатам їхньої діяльності. Непрямі ефекти
національна економіка отримує в результаті міжгалузевих (структурних) економічних зв’язків.

Наприклад, сільське господарство, яке повністю формує кластер 1, отримує 31,6 %
податкових пільг у загальній структурі втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування. За
одержанням субсидій цей ВЕД поступається лише кластеру 2 та отримує близько 5 % усіх
бюджетних субсидій. Але порівняно з кластером 2, що є лідером у одержанні субсидій, сільське
господарство має майже втричі більшу частку у ВВП і незначно переважає в оплаті праці й
інвестиціях у основний капітал. Більш вагомим результатом діяльності сільського господарства,
на нашу думку, є позитивний зовнішній вплив на підприємства кластера 4, який, у свою чергу,
є чистим постачальником фінансових ресурсів у систему державних фінансів і найбільшим
споживачем продукції сільського господарства, особливо це стосується сфери виробництва
харчових продуктів і напоїв. Необхідно зазначити, що продукція цього ВЕДу зазнає
найменшого заміщення з боку імпорту.

Фіскальний результат діяльності підприємств із виробництва продуктів харчування
(сплачені податки до бюджету) певною мірою компенсував втрати бюджету внаслідок
пільгового оподаткування сільського господарства. У свою чергу, торгівля як окремий ВЕД
залучена до реалізації продукції попередніх аналізованих видів діяльності. У результаті виникає
логічний зв’язок між наданими пільгами, субсидіями та отриманими фіскальними,
економічними й соціальними ефектами в системі державних фінансів.

Щодо кластера 2, то тут відсутні як прямий, так і непрямий ефекти. Більшість ВЕД, які
споживають продукцію цього кластера, згруповані в кластер 3, що характеризується
найнижчими результатами фінансово-економічної діяльності, хоча і вміщує найбільшу кількість
ВЕД. За сучасного технологічного укладу ці ВЕД мають найвищий інноваційний потенціал.
Серед них хімічна й нафтохімічна промисловість, машинобудування, охорона здоров’я,
діяльність у сфері інформатизації.

На відміну від позитивного ефекту, який спричиняють бюджетно-податкові важелі підтримки
ВЕДів кластерів 1 і 4, у кластері 3 відсутній позитивний імпульс, заданий бюджетною підтримкою
в кластері 2.

Попередньо можна зробити висновок, що необхідно переглянути як обсяг, так і структуру
бюджетної підтримки видів діяльності, які пов’язані енергетикою. Це, у свою чергу, сприятиме
звільненню значних фінансових ресурсів для можливої підтримки інших, більш ефективних
видів діяльності. Змінювати потрібно як механізм надання фінансової підтримки, так і кінцевого
одержувача таких стимулів, наприклад, субсидувати переважно ті ВЕД, які входять у кластер
3 і мають значний резерв упровадження інноваційних технологій.

На нашу думку, вдалим прикладом бюджетно-податкової підтримки є сільське
господарство, яке через простий, прозорий і ефективний механізм пільгового оподаткування
(фіксований сільськогосподарський податок, механізм нарахування ПДВ на продукцію
сільського господарства) робить значний внесок у розвиток економіки через власну діяльність,
через попит на продукцію сільського господарства (частка продукції сільського господарства
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в проміжному споживанні харчової промисловості становить 14,22 %), та шляхом
стимулювання розвитку суміжних видів економічної діяльності.

Досить істотний вплив на ефективність бюджетно-податкової підтримки національної
економіки має її відкритість. Збільшення товарних потоків, особливо незаконного імпорту, в
Україну нівелює намагання уряду стимулювати вітчизняного виробника через заміщення
національної продукції імпортною. Офіційний імпорт також бере участь у ефекті заміщення,
але разом із тим сплачуються податки при перетині митного кордону. Фактично за рахунок
надходжень від таких податків і реалізуються проекти бюджетного стимулювання економіки.

Більший, а в окремих випадках навіть руйнівний, вплив має незаконний імпорт товарів на
проведення кластерного аналізу. Так, продукцію сільського господарства та харчової
промисловості, за даними дзеркальної статистики, ввозять в Україну легітимно, сплачуючи
при цьому ввізне мито й ПДВ. Середньозважена ставка мита на такі товари є значною, а факт
її сплати на митному кордоні України – досить важливим як для національного
товаровиробника (цінова конкурентоспроможність), так і для всієї країни (фіскальна
ефективність).

На відміну від продукції кластерів 1 і 4, продукція кластера 3 імпортується в Україну без
сплати належних податків, що, у свою чергу, призводить до витіснення вітчизняної продукції
та недонадходження податків. Необхідно зазначити, що в таких товарних позиціях ставка мита
є досить високою, що, ймовірно, й провокує тіньовий імпорт товарів.

Можливо, саме через те, що реальна відкритість ВЕД, які входять до кластера 3, набагато
вища за офіційну, стимулюючі імпульси, що утворюються бюджетно-податковими
механізмами в кластері 2, не досягають свого позитивного ефекту.

Тому, на нашу думку, необхідно підвищувати ефективність роботи митних органів,
зменшуючи корупцію, та знижувати митні тарифи. Останній крок знизить цінову
конкурентоспроможність вітчизняної продукції, але підвищить рівень сплати податків на
міжнародну торгівлю та створить умови для зменшення тіньової економіки.

Заходи державної політики у сфері субсидування повинні мати не короткостроковий
(забезпечення платоспроможності підприємств, зменшення (попередження) їх збитковості),
а стратегічний характер. Звичайно, на швидкі економічні ефекти від цього сподіватися не
доцільно, проте в середньостроковій перспективі національна економіка отримуватиме
позитивні імпульси від проведених заходів бюджетно-податкового стимулювання.

Проведений аналіз оцінки ефективності бюджетно-податкової підтримки національної
економіки України дозволяє зробити такі висновки:

1. Відповідно до Концепції Державної програми економічного і соціального розвитку
України на 2012 рік1 одним з пріоритетних напрямів економічної і соціальної політики є
підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу через розвиток базових
галузей сільського господарства, зокрема, за рахунок модернізації потужностей з виробництва,
перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції, оновлення парку
сільськогосподарської техніки завдяки забезпеченню розвитку вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування. На жаль, у бюджетній резолюції на 2012 р., схваленій
Постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI, підтримка
агропромислового комплексу не визначена пріоритетною. Виходячи з проведеного аналізу,

1
 Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року № 219-р.
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надання значних податкових пільг сільському господарству разом з обережною політикою
бюджетного субсидування є виправданим заходом, який стратегічно відіграв досить важливу
роль у зростанні національної економіки у 2004–2008 рр. і досягненні макроекономічної
стабілізації у 2010–2011 рр. За допомогою таких інструментів сільське господарство поступово
стає конкурентоспроможною галуззю не тільки на внутрішньому ринку, а й на зовнішніх
ринках. Крім того, стимулювання розвитку сільського господарства має не тільки прямий
ефект – вклад у ВВП, загальний обсяг інвестицій, але й непрямий – позитивний імпульс для
розвитку суміжних галузей національної економіки, що споживають продукцію сільського
господарства: виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; торгівля
(кластер 4).

Враховуючи результати проведеного аналізу та окремі положення Концепції Державної
програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, вважаємо необхідно
передбачити у проекті державного бюджету на 2012 рік збільшення видатків на модернізацію
потужностей з виробництва, перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції,
оновлення парку сільськогосподарської техніки внаслідок забезпечення розвитку вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування. Такий захід забезпечить розвиток не тільки галузі
сільського господарства, а й інших суміжних галузей, а саме: машинобудування, будівництво,
харчову промисловість.

2. Фіскальна підтримка, що надавалася підприємствам кластера 2, куди здебільшого входить
паливно-енергетичний комплекс, не мала значного позитивного ефекту ні для підприємств
цього кластера, ні для підприємств суміжних галузей, які в основному містяться в кластері 3.
Це говорить про необхідність переглянути механізм надання та обсяг бюджетно-податкової
підтримки паливно-енергетичному комплексу України, що явно вивільнить додаткові фінансові
ресурси в системі державних фінансів. Такі ресурси можна досить ефективно розмістити в
тих видах економічної діяльності, які реально можуть надати позитивні імпульси розвитку
суміжнім галузям. Наприклад, те саме сільське господарство, машинобудування, розбудова
інфраструктури.

Такий висновок відповідає поставленому завданню в бюджетній резолюції на 2012 р.,
схваленій Постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI, стосовно
удосконалення механізму державної підтримки вугле- і торфодобувних підприємств
(включаючи поетапне припинення покриття операційних витрат таких підприємств),
реформування вугле- і торфодобувної галузі з метою підвищення ефективності її роботи.

Виходячи з цього, вважаємо доцільно передбачити у проекті державного бюджету на 2012
рік поетапне припинення субсидування собівартості державних вугільних підприємств, а за
рахунок вивільнених коштів збільшити фінансування на працевлаштування та соціальну
підтримку працівників. Також передбачити кошти на проведення реструктуризації
вугледобувних підприємств на основі концентрації виробничого потенціалу та раціонального
використання фінансових ресурсів. проводити подальшу приватизацію перспективних і
ліквідацію безперспективних підприємств вугільної галузі.

3. Концепція Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012
рік передбачає ефективне використання промислово-технологічного потенціалу шляхом
стимулювання оновлення основних фондів і технічного переоснащення промислового
виробництва, підтримки розвитку базових високо- та середньотехнологічних виробництв,
просування промислової продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому та
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зовнішньому ринках. Результати проведеного аналізу корелюють із цим положенням Концепції.
Так, до третього кластера входять види економічної діяльності з досить високим потенціалом
введення інновацій та потенційними широкими ринками збуту (як внутрішнього, так і
зовнішнього ринку). Водночас, підприємства таких видів економічної діяльності отримують
найменшу підтримку з державного бюджету як у формі субсидій, дотацій, так і у формі
податкових пільг.

Вважаємо необхідно переорієнтувати фіскальні стимули держави на пріоритетні види
економічної діяльності, що входять до цього кластера, можливо, за рахунок скорочення
підтримки кластера 2.

У зв’язку з цим доцільно передбачити у проекті державного бюджету на 2012 рік поетапну
фіскальну підтримку видів економічної діяльності, які сконцентровані в кластері 3 та можуть
забезпечити позитивні інвестиційні імпульси в інших суміжних галузях національної економіки.
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ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розглянуто сучасний стан та особливості капіталізації банківської системи України.
Досліджено основні підходи та способи нарощування банківського капіталу. Визначено
шляхи та напрями підвищення рівня капіталізації рівня банківського сектору України в
сучасних економічних реаліях.

The current status and features of capitalization of the banking system of Ukraine. The main
approaches and ways to build up bank capital. The paths and directions for increasing the level
of capitalization of the bank sector of Ukraine in the current economic realities.

Ключові слова: банк, капіталізація, банківський капітал, реорганізація, іноземний
капітал, банківська система, банківський нагляд.

В умовах інтеграційних перетворень відбувається взаємопроникнення, переплетення
світових економік, наслідком яких є міграція капіталу. Тому кожній державі, у тому числі й
Україні, необхідно зосередити увагу на підтриманні стабільності та надійності національної
банківської системи.

Виходячи з цього, особливої актуальності набуває питання визначення необхідного обсягу
капіталу банку залежно від ризиковості діяльності, а також розробка напрямів підвищення
рівня капіталізації.

Проблема підвищення рівня капіталізації банків зумовлює об’єктивну необхідність
дослідити сучасну вітчизняну практику формування власного капіталу банків, порядку
оцінювання величини та визначення рівня його адекватності потребам розвитку економіки
країни, а також пошуку ефективних шляхів і джерел нарощування обсягів капіталізації, що
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи і
збереженню її національних пріоритетів в умовах глобалізації фінансових ринків.

В економічній літературі проблемі підвищення рівня капіталізації банківських установ
присвячені роботи багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних економістів. Зокрема, аспекти
щодо проблем капіталізації банківської системи та  підвищення її рівня було розглянуто в
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наукових працях В. Гейця, М. Алексеєнка, О. Сугоняка, О. Дзюблюка, В. Міщенка, Н. Шелудько,
західних економістів: П. Роуза, Д. Сінкі, Е. Ріда, Тімоті У. Коха, Дж. Хікса та інших.

Метою даної статті є дослідження та аналіз  основних напрямів та шляхів підвищення рівня
капіталізації вітчизняного банківського сектору з урахуванням особливостей національної
економіки України.

Водночас економічні дослідження в багатьох випадках полягають у тому, що необхідно
знайти таку структуру системи, при якій  функціонування цієї системи дасть найбільший
економічний ефект. Під цим ефектом розуміють оптимальну кількісну характеристику певних
показників системи [ 2, с. 14 ]. У даному випадку це може бути визначення оптимального
співвідношення показників адекватності капіталу банківської системи в сучасних реаліях.

Низький рівень капіталізації більшості українських банків і нераціональна структура їх
капіталу не дозволяють сьогодні банкам істотно розширити асортимент банківських продуктів
і послуг для юридичних осіб і населення, що зумовлює появу невиправдано високої вартості
ведення бізнесу. Малі банки мають найнижчу рентабельність активів, вищу ніж по системі
„витратність діяльності”, найвищу порівняно з іншими групами банків вартість процентних
зобов’язань [3]. В умовах сьогодення економіка України потребує кредитів, а через
обмеженість свого капіталу банки не можуть генерувати кредитні ресурси, необхідні для
підтримки належних темпів економічного зростання. Якщо не вирішувати проблему
нарощування рівня капіталу в банківській системі, то вона зі своєрідного локомотиву може
перетворитися на гальмо економічного зростання.

 Зауважимо, що низька капіталізація – це не лише проблема банківської установ. Сьогодні
в ній віддзеркалюються проблеми розвитку всієї української економіки. У розвинених
фінансових системах провідних країн світу ринкова капіталізація розглядається як найбільш
узагальнений показник ефективності. Однак потрібно зазначити, що фінансово-економічна
криза 2007–2009 років наглядно продемонструвала нездатність сучасної банківської системи
України протистояти внутрішнім, а особливо зовнішнім викликам, а отже, недостатність
ефективного державного регулювання банківського сектору, що спричинило серйозні
зрушення в економіці та на певний термін обмежило її можливості успішно розвиватися.

Водночас зауважимо, що на практиці „кредитними локомотивами” української економіки
залишаються банки чільної десятки. Вони ж є серед лідерів за впровадженням нових банківських
технологій та продуктів [ 5, с. 82 ]. Масштабна територіальна експансія провідних банків
свідчить, що найбільші банки мають намір укрупнювати свій бізнес, поступово „видавлювати”
слабкіших конкурентів з ринку або приєднувати їх до себе. Усе чіткіше вимальовується
тенденція: малі банки працюють або в економічно відсталих регіонах, або обслуговують
невелику кількість підприємств, фактично здійснюючи розрахунково-касове обслуговування,
тобто об’єктивно у перспективі основну роль у кредитуванні економіки відіграватимуть великі,
порівняно добре капіталізовані банки.

Поточний рівень капіталізації банківської системи не повною мірою забезпечує вимоги
для зростання вітчизняної економіки. По-перше, обсяг капіталу вітчизняних банків є
недостатнім для розв’язання проблеми інтеграції вітчизняної банківської системи зі світовим
фінансовим простором, що пояснюється незначним його рівнем відносно обсягу капіталу
банків розвинених країн світу. По-друге, вступ України в СОТ зумовив важливість дотримання
рівня достатності капіталу банків, відповідно до рекомендацій нової Базельської угоди (Базель
II). Проблеми нарощування капіталу вітчизняними банками на тлі проблемних кредитних
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портфелів і зменшення приросту фінансових показників банківського сектору України
порівняно з 2003–2006 рр. можуть спричинити недотримання більшістю банків зазначених
вище рекомендацій [7].

Зазначимо, що капітал банки нарощують, як правило, кількома класичними способами.
Проте реальність цих варіантів в Україні досить обмежена. Для розв’язання проблеми
капіталізації вітчизняних банків Національний банк пропонує ряд заходів щодо нарощування
капітальної бази банків. Це, зокрема, об’єднання, злиття, приєднання. Фактично значного
підвищення рівня капіталізації банків унаслідок цього не відбувається. Така стратегія
капіталізації шляхом злиття і поглинання, перевірена країнами з розвиненими ринковими
відносинами, у банківському секторі України має не достатньо постійний характер. Реально
протягом 1998–2010 років зафіксовано лише більше 20 об’єднань. Насамперед спостерігалося
приєднання менших банків до більших із припиненням функціонування менших банків. Більша
частина банків, що зникла з вітчизняного ринку банківських послуг, – малі. Необхідно зазначити,
що нарощування капіталу банків за рахунок об’єднання може розв’язати проблему отримання
мінімального обсягу капіталу в окремих банках, але в цілому рівень капіталу банків у банківській
системі від цього не збільшиться.

Підкреслимо, що збільшення зацікавленості у виході на фінансовий ринок зовнішніх
інвесторів відкриває значні перспективи розвитку банків, однак об’єктами уваги стають
насамперед міцні банки з розгалуженою мережею філій, розвиненою клієнтською базою й
усталеним іміджем стійкої фінансової установи (Промінвестбанк, Укрсиббанк, Аваль). Тому
очевидно, що на більшість українських малих і середніх банків найближчим часом не
очікується масового напливу іноземних інвестицій. Низький рівень розвитку фондового ринку
України, малодоступність зрозумілих і достовірних оцінок надійності банків і результатів їх
діяльності, невисока ліквідність і незначна дохідність їх акцій, а також корпоративні стратегії не
заохочують малі підприємства і населення до участі в акціонерному капіталі банків.

Однак аналіз структури і динаміки ресурсної бази банків за останній період дає підстави
вважати, що потенційним джерелом нарощування їх акціонерного капіталу можуть стати
кошти населення: на 01.10.2010 року у загальній структурі зобов’язань банків кошти населення
становлять 32,66 % (або 256,3 млрд. грн). Крім того, темпи їх зростання постійно перевищують
темпи зростання депозитів юридичних осіб – у 2010 році відповідно 22 і 17,3 %, причому
76,2 % усіх вкладів – це строкові кошти. Досягнувши у квітні 2002 року рівня 13,36 млрд. грн і
вперше практично зрівнявшись із обсягом коштів юридичних осіб, обсяг вкладів населення
динамічно зростає – за період із 01.01.2005 р. до 01.10.2010 р. вони збільшилися в 6,2 раза.
Вклади – дуже дорогі ресурси, але вони надають можливість банківській системі реалізовувати
відносно більш довгострокові проекти. До того ж вартість цих ресурсів зменшується в міру
зниження рівня процентних ставок за депозитами (табл. 1).

Наведені дані свідчать про постійне зростання обсягів фінансових ресурсів комерційних
банків за рахунок коштів фізичних осіб. Стосовно юридичних осіб, які також могли б стати
акціонерами банків і сприяти підвищенню капіталізації вітчизняної банківської системи, то на
шляху залучення їхніх коштів у акції банків наразі є багато перешкод.

Також потрібно підкреслити, що для підвищення капіталізації та інвестиційного потенціалу
банківської системи необхідно визначити оптимальний мінімальний абсолютний розмір
капіталу банків, який відповідатиме національним особливостям розвитку банківської системи.
Цього можна досягнути завдяки:
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Таблиця 1
Структура та динаміка пасивів банківської системи України (млн грн) [3, 6]

– оцінці реальних можливостей і наданню рекомендацій щодо збільшення банками
власного капіталу;

– визначенню причин незадоволення потреб населення, малого й середнього бізнесу в
банківських послугах;

– висвітленню можливих шляхів збільшення капіталів банків. Нагадаємо, що мінімальний
розмір капіталу банку, який здійснює діяльність на території України відповідно до Інструкції
про порядок регулювання діяльності банків в Україні, встановлено на рівні 10 млн євро [1].

Крім того, на нашу думку, підвищенню рівня капіталізації банківської системи України
заважає дія таких чинників:

– відсутність простої та чіткої схеми регулювання сфери банківських відносин;
– відсутність визначення оптимального рівня доступу іноземного капіталу з урахуванням

існуючого стану економіки;
– нерозвиненість фондового ринку, де б акції банків вільно обертались і котирувалися;
– відсутність механізмів залучення наявних значних коштів населення і підприємств у

капітали банківських установ.
Зауважимо, що щодо проблеми низького рівня капіталізації комерційних банків, то

вирішити цю проблему адміністративним тиском на банки (збільшення мінімального розміру
статутного фонду, посилення вимог щодо капіталізації прибутків тощо) не можна. Вирішити
її можна лише завдяки прискоренню ринкової трансформації економіки (наприклад,
стимулювання конкуренції, прискорення приватизації, що призведе до пожвавлення банківської
діяльності на ринку цінних паперів), зростанню її ефективності, оздоровленню державних
фінансів і підвищенню прибутковості банків.

Водночас зазначимо, що у здійсненні банківського нагляду треба уникати хибних поглядів,
що банківський ринок автоматично вирішить усі проблеми оздоровлення економіки. Як
показує досвід, необхідно зберігати регулятивну роль держави, особливо у післякризовий

Дата
2010Показники 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01 01.10

Пасиви, усього 134 348 213 878 340 179 599 396 926 086 880 302 917 560
Власний капітал 18 421 25 451 42 566 69 578 119 263 115 175 132 802
Частка капіталу у
пасивах 14 12 13 12 13 13 15

Зобов’язання
банків 115 927 188 427 297 613 529 818 806 823 765 127 784 758

з них:
кошти суб’єктів
господарювання

40 128 61 214 76 898 111 995 143 928 115 204 135 219

з них: строкові
кошти суб’єктів
господарювання

15 377 26 807 37 675 54 189 73 352 50 511 48 316

кошти фізичних
осіб 41 207 72 542 106 078 163 482 213 219 210 006 256 298

з них: строкові
кошти фізичних
осіб

33 204 55 257 81 850 125 625 175 142 155 201 195 202
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період, застосовуючи гнучкі засоби регулювання, які відповідають новій сутності ринкової
економіки. Держава не може залишити банківський сектор економіки напризволяще і повинна
удосконалювати управління ним. Водночас надання йому зайвих пільг, порівняно з іншими
секторами економіки, не сприяє зростанню його конкурентоспроможності.

Таким чином, потрібно наголосити, що виважена політика держави щодо розвитку банків
не лише стимулюватиме їх довгострокові проекти, а й сприятиме досягненню стратегічної
цілі розвитку банківської системи – збільшення її капіталізації, без вирішення якої не можна
підвищити конкурентоспроможність вітчизняних банків.

Мета підвищення капіталізації банків полягає саме у сукупному збільшенні банківського
капіталу в системі для зростання її потенціалу. З огляду на це необхідно шукати інших шляхів
розв’язання проблеми капіталізації вітчизняної банківської системи, зокрема усувати явні
перешкоди на шляху реальної капіталізації банків.

Одним із шляхів розв’язання проблеми підвищення капіталізації банківської системи
України і підвищення ефективності діяльності банківського сектору може стати створення
достатньої кількості малих кооперативних банків. Зважаючи на те, що пріоритетом розвитку
вітчизняної економіки останні роки вважається розвиток малого і середнього бізнесу, стає
зрозумілою актуальність забезпечення потреб суб’єктів цього бізнесу в банківських послугах.
Однак, за наявних жорстких вимог до мінімального розміру капіталу банків, створення малих
кооперативних банків не відбувається. Зниження вимог до мінімального обсягу капіталу малих
кооперативних банків створить умови для їх приходу на вітчизняний банківський ринок.

Ще одним потенційним напрямом підвищення капіталізації вітчизняної банківської системи
є прихід на вітчизняний ринок іноземних банків. Одночасно зауважимо, що неконтрольований
притік іноземного капіталу, у тому числі – спекулятивного, через певний час може призвести
до повного іноземного контролю банківського сектору України. Адже основною причиною
розширення присутності іноземних банків в Україні є концентрація капіталу та пошук шляхів
його примноження. Яскравим прикладом є деякі країни Європи, де частка іноземних банків
сягає 70 % банківського капіталу, які безпосередньо впливають на грошово-кредитну політику
цих країн [ 4, с. 87 ].

Таким чином, можна виділити наступні пріоритетні завдання щодо підвищення рівня
капіталізації банківської системи в умовах ринкової економіки України, а саме:

– стратегія розвитку банківської системи України та її спрямованість у світовий банківський
простір на основі глобалізації фінансових ринків;

– інтеграція національної банківської системи у світову повинна здійснюватися на основі
концентрації українського банківського капіталу, зростання рівня її капіталізації та з урахуванням
усіх потенційних ризиків на основі світового досвіду для того, щоб забезпечити дотримання
національних інтересів та запобігти загрозам фінансовій безпеці держави;

– розроблення банками планів підвищення рівня капіталізації повинно сприяти залученню
додаткових коштів як з зовнішніх, так і з внутрішніх фінансових джерел. В іншому випадку
зарубіжні установи або поглинуть українські банки, або усунуть їх з ринку;

– підвищення капіталізації вітчизняних банків, у тому числі шляхом злиття та поглинання
невеликих банків;

– збільшення банківського капіталу за рахунок прибутку, зниження витрат обігу та
зменшення обсягів ризикових активів.
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На жаль, ні застосування кожного із запропонованих шляхів окремо, ні всього комплексу
загалом неспроможне за кілька років підвищити капіталізацію українських банків до світового
рівня. Тому застосовуючи їх, необхідно одночасно шукати інші шляхи для підвищення
конкурентоспроможності українських банків. Одним із них може бути застосування нових
банківських послуг. Так, якщо сьогодні у світі надається понад 300 різних банківських послуг,
то в Україні, навіть у великому банку, – до 100 [7]. До того ж, українським банкам, якщо вже
вони мусять конкурувати з європейськими фінансовими установами, потрібно не просто
переймати їх досвід, а й розробляти нові, інноваційні фінансові послуги, які ефективно
працюватимуть саме в українських умовах і в майбутньому зумовлять потенційні переваги
перед закордонними банками.

Враховуючи наведене вище, до основних напрямів подальшої капіталізації вітчизняної
банківської системи і підвищення ефективності функціонування банківського капіталу в умовах
глобалізації, можна віднести:

– приведення вітчизняного банківського законодавства у відповідність з європейським;
– дотримання основних положень Базель ІІ з урахуванням існуючого стану економіки;
– збільшення розміру капіталу з метою зміцнення і посилення вітчизняної банківської

системи та подальшої інтеграції вітчизняних банківських структур у світову банківську систему;
– збільшення розміру капіталу за рахунок залучення міжнародного капіталу тощо;
– створення ефективного механізму державного регулювання розміру капіталу;
– підвищення ефективності діяльності банків та забезпечення ефективної дивідендної

політики;
– прискорення переходу вітчизняних банків на акціонерну форму власності;
– реорганізація банків та створення банківських об’єднань;
– розширення банківських послуг шляхом впровадження новітніх банківських технологій

тощо.
Таким чином, враховуючи викладене, можна зробити висновок, що процес нарощування

капіталізації банківського сектору посідає одне з головних завдань у стабілізації та розвитку
фінансової системи України. Необхідність підтримання достатнього рівня капіталізації у
банківській діяльності визначається функціональними особливостями банків в економічній
системі держави. На банки припадає левова частка перерозподілу позичкових капіталів на
грошовому ринку, при цьому вони беруть на себе основну частину ризиків, які існують на
фінансовому ринку. Банківські установи відіграють важливу роль у здійсненні монетарної
політики, а через неї впливають практично на всі основні економічні процеси в суспільстві,
тому достатній рівень капіталізації банківської системи є однією з передумов стабільності
економіки країни в цілому.

Отже, банкам України треба й далі накопичувати власний капітал. Для цього доцільно
збільшувати акціонерний капітал, реалізовувати ефективну дивідендну політику, раціонально
управляти власним капіталом. Успішність подальшого процесу капіталізації банківської системи
України залежить від тих методів і форм управління капіталом, що використовуватимуться як
НБУ, так і самими банками.
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ БАНКІВСЬКОГО
КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В

УКРАЇНІ
У статті визначено стратегічні горизонти банківського кредитування малого бізнесу

в Україні. Досліджено характер банківської ресурсної бази, яка є основним джерелом
кредитних пропозицій банків малому бізнесу. Доведено, що окремо учасники ринку
кредитних ресурсів не в змозі суттєво вплинути на попит та пропозиції на ринку, проте за
рахунок взаємного врахування потреб і вимог за підтримки держави можна подолати
проблеми, що виникли останні кілька років.

In the article strategic horizons of the bank crediting of small business are certain in Ukraine.
Character of bank resource base which is the basic source of credit suggestions of banks to
small business is investigational. It is well-proven that separately the participants of market of
credit resources are unable substantially to influence on demand and supplies at the market,
however due to the mutual account of necessities and requirements at support of the state it is
possible to overcome problems, that arose up a few last years.

Ключові слова: малий бізнес, кредитування, стратегія кредитування, стратегічні
орієнтири, стратегічні цілі.

Утвердження України як міцної незалежної, економічно-розвиненої держави в перехідній
економіці можливе насамперед через формування потужного середнього класу, тобто
розвиток малого та середнього бізнесу в країні. Адже ця форма підприємництва надає
економіці гнучкості, мобілізує солідні фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе
середовище для конкуренції, є важливим фактором структурної перебудови та раціонального
використання ресурсів, вирішення соціальних проблем [ 1, c. 115 ]. Тобто дозволяє прискорити
темпи економічного розвитку суспільства, що для України є винятково актуальним. Діяльність
малого бізнесу впливає також і на подальшу інтеграцію країни у світову економічну систему.
Водночас постає проблема фінансової та кредитної підтримки, яка, безумовно, є одним із
першочергових чинників, що стримують розвиток малого бізнесу, особливо в умовах кризи.
Практично повна відсутність у країні, зокрема в її банківському секторі, стратегічного бачення
та орієнтирів щодо кредитування малого підприємництва в умовах міжбанківської конкуренції
є проблемою, яку необхідно розв’язати для забезпечення стабільного розвитку та виведення
з тіні економіки, зростання ВВП і добробуту суспільства в цілому. Тобто необхідний
цілеспрямований план дій, реалізація якого і дозволить забезпечити доступність, ефективність
та стійкість функціонування малого бізнесу у довгостроковій перспективі. Тому стратегію
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кредитування малого бізнесу можна розглядати як систему довгострокових дій і позиції банків
щодо керування процесів формування та спрямування поточних фінансових ресурсів на
кредитну підтримку малого бізнесу.

Вітчизняні вчені досліджували особливості розвитку малого бізнесу сучасної України,
зокрема З. Варналій, Л. Воробйова, О. Гудзь, З. Герасимчук, М. Козоріз, С. Ксьондз, Н. Кубай,
В. Мікловда, Т. Говорушко, О. Тимченко та інш., створили теоретичне та методологічне
підґрунтя для розвитку малого підприємництва. Проблеми кредитування малого
підприємництва в Україні стали предметом досліджень Т. Смовженко, М.  Возняка, М.  Крупки,
М.  Фастовця, Є.  Ткача, Ю. Іванова, К. Петросянц, В. Парсяка, М. Журавльової та ін.

Метою статті є окреслення підходів до формування стратегії кредитування малого бізнесу;
обґрунтування вибору оптимальної стратегії в сучасних умовах і необхідність переорієнтації
банківської кредитної стратегії через призму потреб малого бізнесу та розуміння того, що за
ним майбутнє та ефективний розвиток економіки країни.

Малий бізнес у ринковій економіці – провідний сектор, що визначає темпи економічного
зростання, структуру і якість валового національного продукту. Порівнюючи дані розвитку
вітчизняного малого підприємництва з показниками інших країн, потрібно зауважити, що
Україна значно відстає навіть від  країн Східної та Центральної Європи. Для порівняння: у
Польщі на тисячу жителів припадає 51,3 малих підприємств, у Чехії – 12,4, в Україні – лише 4,4.
У країнах ринкового господарства більшу частину ВВП створюють малі підприємства [2]. В
Україні поки що малий бізнес не відіграє суттєвої ролі у забезпеченні економічного зростання,
його внесок у ВВП становить лише 9,0–9,5 % [3].

Банківська стратегія в кредитуванні малого бізнесу залежить від характеристики його
ресурсної бази. У цьому полягає головна суперечність усієї банківської системи: можливості
банку не співпадають із потребами ринку фінансової послуги, яку багато банкірів називають
кредитуванням малого та середнього бізнесу, хоча насправді процедура надання такого
кредиту мало чим відрізняється від процедури по інших суб’єктах (великих підприємств) [ 4,
c. 15 ].

З наведеного випливає, що значення стратегії кредитування малого підприємництва
зводиться здебільшого до:

– визначення джерел формування ресурсної бази, яка дозволить у потрібних обсягах
задовольнити потреби клієнтів (на практиці банки України мають короткострокову ресурсну
базу, тоді як підприємці потребують більш довгострокових ресурсів);

– установлення напрямів ефективного використання ресурсів (банки фактично на свій
розсуд встановлюють показники підприємств, за виконання яких можуть надаватися кредити,
тобто визначають ризиковість операцій та гарантії по кредиту);

– послаблення залежності малого бізнесу від інших джерел фінансування.
Проте такі характеристики обов’язково, на нашу думку, повинні враховувати основні

переваги, характерні риси, властиві малому бізнесу, а саме:
– можливість більш гнучких й оперативних рішень. Порівняно з великими корпораціями

в малому бізнесі спрощена структура прийняття управлінських рішень, це дозволяє швидко й
гнучко реагувати на кон’юнктурні зміни, у тому числі шляхом маневру капіталу при
перемиканні з одного виду діяльності на інший [5];
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– орієнтація виробників переважно на регіональний ринок. Малий бізнес ідеально
пристосований для вивчення побажань, переваг, звичаїв, звичок й інших характеристик
місцевого ринку;

– підтримка зайнятості й створення нових робочих місць. Ця проблема надзвичайно
актуальна для нашої країни; процес приватизації забере баласт із підприємств, а дрібний
бізнес міг би зіграти роль амортизатора, увібравши в себе вільну робочу силу [6];

– виконання допоміжних функцій стосовно великих виробників. Великі фірми
децентралізують виробничий процес, передаючи його фази малим підприємствам на основі
субкооператорів;

– невеликий первісний обсяг інвестицій. У малих підприємств менші строки будівництва;
невеликі розміри, їм швидше й дешевше переозброюватися, впроваджувати нову технологію
й автоматизацію виробництва, досягати оптимального поєднання машинної й ручної праці;

– економічна ефективність виробництва в малих підприємствах;
– інноваційний характер малих підприємств. Багато економістів відстоюють ідею про

виняткову роль малого бізнесу в розгортанні науково-технічної революції [7].
Сталий економічний розвиток в Україні можливий лише за умови залучення достатніх

обсягів інвестиційних ресурсів для здійснення структурних зрушень у господарському
комплексі країни, розвитку малих і середніх підприємств. Банківські установи повинні стати
головними учасниками інвестиційного процесу, розпорядниками інвестиційних ресурсів,
інститутами підвищення інвестиційної привабливості країни, регіонів та окремих галузей
економіки. Проте необхідно зазначити, що банківська система країни джерел не акумулювала
капітал, обсяг та якість якого забезпечували б їх інвестиційну активність. Про це свідчить той
факт, що потреба в інвестиційних ресурсах України до 2015 року становитиме 150 млрд дол.
США, а кредитно-інвестиційний портфель банківського сектору країни на 01.01.2011 р.
становив 759 686 млн грн, або 98,6 млрд дол. США [8].

Здавалося б прихід іноземного капіталу мав би допомогти у вирішенні цієї проблеми.
Проте на противагу прихильникам такого залучення стрімке зростання іноземного капіталу в
структурі банківської системи України не призвело ні до здешевлення кредитних ресурсів для
реального сектору економіки, ні до залучення прямих інвестицій в пріоритетні сфери
економіки. На відміну від вказаних вище очікувань, відбувалася небезпечна концентрація
спекулятивного капіталу у вигляді коротко- і середньострокових валютних кредитів лише на
декількох ринках: нерухомості, землі, автомобільному, споживчому, проте не надто допомогло
малому бізнесу.

Дослідження засвідчують суттєві диспропорції у регіональній галузевій структурі наданих
банківських кредитів. За наявності потреби реальній економіці в „довгих” ресурсах у розмірі
199 962,8 млн грн в 2008 році, банківська система забезпечила лише 66,04 % від даного обсягу.
Потреба в „коротких” ресурсах була профінансована лише на 26,8 % [9].

З огляду на сказане вище можна побудувати таблицю цілей та результатів впровадження
ефективної стратегії банку в кредитуванні, враховуючи потреби банку та малого бізнесу
(рис. 1).

Отже, можна виділити основні проблеми, які уповільнюють розвиток кредитування малого
бізнесу в Україні і на які необхідно звернути першочергову увагу при розробці кредитних
стратегій усім суб’єктам ринку кредитування, що самі по собі не мають прямого впливу на
розвиток ринку в цілому.
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Так, до проблем з погляду кредиторів можна віднести такі як: непрозорість малого бізнесу;
недостатня економічна та юридична грамотність малих підприємств; високі ризики
неповернення кредитів і відсутність масштабної державної підтримки малого бізнесу.

Рис. 1. Цілі та очікувані результати запровадження стратегії кредитування малого бізнесу
До проблем з погляду позичальників можна віднеси такі: висока вартість кредитів; суворі

умови отримання кредитів; великі строки розгляду заявок; недостатня державна підтримка
малого бізнесу.

Підводячи підсумки, необхідно констатувати, що фінансово-кредитна допомога малому
підприємництву повинна полягати у тому, щоб з боку держави було сприяння розвитку таких
питань у стратегічних напрямах кожного банку: стимулювання комерційних банків та інших
фінансових небанківських установ до надання позик і розширення послуг малим
підприємствам шляхом звільнення від оподаткування коштів, що спрямовуються у фонд
кредитів малому підприємництву, та надання державної гарантії повернення позик;
переорієнтація бюджетних коштів, спрямованих на фінансово-кредитну підтримку малого
сектору економіки за рахунок прямого забезпечення фінансовими ресурсами на формування
фондів для надання послуг з метою стимулювання процесів кредитування малого
підприємництва; активізація процесу утворення та діяльності недержавних гарантійних і
страхових установ для обслуговування малого бізнесу за коштами освіти відповідальних
мотиваційних механізмів зацікавленості в цій діяльності та наданням пільгових умов для їх
функціонування; більш ефективне використання іноземної допомоги й активне визначення
своєї позиції у взаємовідносинах з міжнародними фінансовими організаціями; сприяння
процесу самоорганізації суб’єктів малого підприємництва у розв’язанні своїх фінансово-
кредитних проблем шляхом організації установ взаємного фінансування та гарантування.

Мета стратегії кредитування малого бізнесу
- отримання прибутків банківськими установами

на основі задоволення фінансових потреб малого бізнесу
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
В УКРАЇНІ

Розглянуто теоретичні підходи до сутності поняття „бюджетний процес”, визначено
стадії бюджетного процесу, чинники, що впливають на нього. Розкрито проблеми, що
виникають при організації бюджетного процесу в Україні, та розроблено пропозиції,
спрямовані на їх усунення.

The article examines theoretical approaches which are used to determinate the definition of
“budget process”, stages of the budget process, factors which affects it, also indentified problems,
which appear in a budget process in Ukraine, and developed propositions on avoiding those
problems.

Ключові слова: бюджетний процес, бюджетна реформа, стадії бюджетного процесу,
Бюджетний кодекс України.

Глибока та всебічна модернізація соціально-економічної  системи України зумовила
необхідність провести бюджетну реформу, що, зокрема, передбачатиме вдосконалення
бюджетного процесу. Такі положення було відображено в оновленій редакції Бюджетного
кодексу України, що покликаний забезпечувати основоположні підвалини стабільного
розвитку як системи державних фінансів зокрема, так і економіки взагалі. Реалізація нових
вимог бюджетного законодавства передбачає проведення додаткових досліджень методології
бюджетних відносин, узагальнення й оцінку тенденцій їх розвитку, внесення відповідних
уточнень у трактування понятійного термінологічного апарату.

У зв’язку з активним реформуванням фінансової системи України з’явилися перспективи
і можливості організації бюджетного процесу на якісно новому рівні. Разом з тим, як у
теоретичному так і в практичному аспектах, залишається багато невирішених проблем у
питаннях раціональної організації та функціонування бюджетного процесу.

У фінансовій літературі викладено багато думок щодо сутності та змісту бюджетного
процесу. Традиційним є визначення бюджетного процесу, що закріплено п. 10 ст. 2 Бюджетного
кодексу України, відповідно до якого бюджетний процес розглядається як „регламентований
бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів,
звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства” [1].

Схоже трактування поняття й змісту бюджетного процесу підкріплено теоретичними
розробками вчених економістів, які спеціалізуються у сфері бюджетних відносин, таких як:
Л. Клець [2, с. 47], Ц. Огонь [3, с. 80], Ю. Пасічник [4, с. 441], О. Романенко [5, с. 153],
Л. Сафонова [6, с. 834], С. Юрій, В. Федосов [7, с. 177] та інші.
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Професор В. Федосов [8], зокрема, наголошує на тому, що чітко налагоджений бюджетний
процес може деякий час утримувати хитку бюджетну модель, але погана його організація
може привести до того, що навіть найкраща бюджетна модель буде неефективною. Поєднання
таких негативних чинників, як недієздатна бюджетна модель і дезорганізація бюджетного
процесу призводить до фінансової кризи в державі. За таких умов першочерговим є завдання
вдосконалення організації бюджетного процесу. Передумовою цього є дослідження та
уточнення сутності категорії, що забезпечить більш точне її розуміння та можливість
прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Ефективне та стабільне функціонування
кожної країни неможливе без прозорого та реалістичного бюджету і бюджетного процесу, від
яких залежить реалізація та виконання функцій і завдань держави.

Водночас І. Нагребецька [9, с. 6] тлумачить бюджетний процес як постійний процес
визначення пріоритетів, завдань і функцій держави, розроблення відповідних цільових програм,
контроль за дотриманням бюджетного законодавства, визначення управлінських стратегій
або бюджетного менеджменту.

Аналізуючи дане визначення, необхідно відзначити що воно набуває надзвичайної
актуальності в умовах застосування середньострокового бюджетного планування і програмно-
цільового методу в бюджетному процесі.

Більш досконалим, на нашу думку, враховуючи новації Бюджетного кодексу в питанні
активізації розвитку програмно-цільового методу бюджетування, є визначення бюджетного
процесу, запропоноване К. Павлюк [10, с. 60–61], що визначає його, як діяльність законодавчих,
виконавчих і судових органів влади, пов’язану з формуванням цілей і завдань бюджетної
політики на наступний бюджетний рік і середньострокову перспективу, складанням, розглядом
і затвердженням бюджетів, оцінкою отриманих результатів і контролем на всіх цих етапах,
організацією управління такою діяльністю.

В умовах циклічності політичних криз важко не погодитися з трактуванням поняття
„бюджетний процес”, запропонованим М. Карасьовою [11, c. 58]. Відповідно до нього
бюджетний процес є найбільшою з політизованих сфер соціальної діяльності, оскільки саме в
ході його реалізації „перетинаються” інтереси різних політичних груп, гілок влади, що в
результаті призводить або до своєчасного прийняття і, відповідно, виконання бюджету або до
неприйняття бюджету до початку фінансового року.

Для кращого розуміння сутності бюджетного процесу необхідно проаналізувати погляди
як учених-економістів, так і  теоретичні розробки юристів, які спеціалізуються у сфері
бюджетних відносин.

Так, Л. Воронова зазначає, що бюджетний процес є формою або засобом здійснення
матеріальних бюджетних прав, якими наділяє учасників бюджетного процесу законодавство,
та визначає його як регламентовану правовими нормами діяльність державних органів із
складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету, а також із складання, розгляду і
затвердження звіту про його виконання [12, с. 169]. З подібним визначенням погоджується
Ю. Ровінський, який тлумачить бюджетний процес як регламентовану державою діяльність
його органів зі складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету, а також складання і
затвердження звітів про виконання бюджету [13, с. 130].

А. Анісімов визначає бюджетний процес, як хронологічно зумовлену організаційно-
правову діяльність державних органів зі складання, затвердження та виконання бюджету,
основними фактори функціонування якого є: динамічність, участь у ньому всіх органів
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державної влади й управління, конституційно-правові норми, сукупність матеріальних норм,
систему техніко-організаційних нормативів видатків, діючих стабільно протягом тривалого
періоду, наявність історично зумовленої та упорядкованої системи державного механізму з
суворим розподілом функцій, прав і обов’язків усіх органів [14, с. 411].

Н. Хімічова дає таке визначення: бюджетний процес – це регламентована нормами
процесуального бюджетного права діяльність держави та муніципальних утворень щодо
складання, розгляду і затвердження бюджету, його виконання, а також складання і затвердження
звіту про його виконання [15, с. 165]. Відомий учений І. Розпутенко зазначає, що бюджетний
процес становить формування, затвердження та виконання бюджету, у якому закладається
стратегія економічної та соціальної політики, інструмент стабілізації економіки, засіб контролю
державних видатків [16, с. 7]. Г. Поляк, вивчаючи бюджетну проблематику розглядає
бюджетний процес як сукупність дій виконавчих і представницьких органів влади щодо
розробки та здійснення фінансово-бюджетної політики та управління бюджетною
системою [17, с. 96].

А. Ангелов зазначає, що бюджетний процес – це сукупність процедур із розробки бюджету
як обов’язкового державного акта, який потребує виконання [18, с. 184]. О. Орлюк розглядає
бюджетний процес як сукупність дій уповноважених на основі норм бюджетного права органів
державної влади та місцевого самоврядування зі складання, розгляду, затвердження і виконання
бюджету, а також зі складання, розгляду і затвердження звіту про його виконання [19, с. 169].

Аналіз наведених вище визначень показав, що більшість авторів при трактуванні
бюджетного процесу обмежуються його стадіями (складання, розгляд і затвердження,
виконання і складання звіту про виконання бюджету).

В. Дем’янишин доповнює визначення бюджетного процесу у частині суб’єктів діяльності,
конкретизуючи їх відповідно до характеру та змісту цієї діяльності. Оскільки до бюджетного
процесу залучені органи державної влади, державного управління, місцевого
самоврядування, а також усі юридичні і фізичні особи, пов’язані із дохідною та видатковою
частинами бюджету, вони й будуть суб’єктами цієї діяльності [20; с. 31]. На нашу думку,
необхідно погодитися з таким твердженням, оскільки чітке визначення учасників бюджетного
процесу в перспективі дозволить усунути дублювання, суперечності і недостатню визначеність
їх функцій.

Бюджетний процес не обмежується лише підготовкою закону про асигнування коштів за
групами статей видатків бюджету – це постійний процес визначення пріоритетів держави, її
завдань та функцій на певному етапі, розроблення відповідних цільових програм, формування
управлінських стратегій, оцінки ефективності бюджетних коштів, контролю за дотриманням
бюджетного законодавства та виконанням бюджетних повноважень [21, с. 25].

На нашу думку, бюджетний процес необхідно розглядати як у широкому, так і в вузькому
значенні. Так, сукупність дій органів державної влади та місцевого самоврядування щодо
внесення на розгляд, розгляд і затвердження бюджетного плану на конкретний фінансовий
рік, уповноважених на основі відповідних норм права – це бюджетний процес у вузькому
сенсі. Таке вузьке трактування бюджетного процесу і покладено в основу сучасного
законодавства. Визначення бюджетного процесу в Бюджетному кодексі, що втратив чинність,
видається нам більш вдалим. Відповідно до його попередньої редакції, бюджетний процес
визначався як „регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом,
затвердженням, виконанням бюджетів, контролем за їх виконанням, звітування про їх
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виконання, та розгляд звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему
України” [22]. На нашу думку, необґрунтованим є запропоноване уточнення даного терміна,
оскільки формулювання „бюджетний процес – регламентований бюджетним законодавством
процес…” дещо звужує поняття бюджетного процесу.

У широкому значенні бюджетний процес доцільно розглядати як процес реалізації
бюджетної діяльності, що являє собою цілеспрямований влив виконавчих і законодавчих органів
влади на бюджетні відносини.

Комплексне розуміння такого складного явища, як бюджетний процес, можливе за умови
дослідження його стадій.

Неоднозначним є й трактування стадій бюджетного процесу. Так, у ст. 19 Бюджетного
кодексу України законодавець виділяє чотири стадії такого процесу: складання проектів
бюджетів, розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про
місцевий бюджет); виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний
бюджет України (рішення про місцевий бюджет); підготовка та розгляд звіту про виконання
бюджету і прийняття рішення щодо нього (рис. 1).

Рис. 1. Основні етапи бюджетного процесу
З таким визначенням стадій бюджетного процесу погоджуються В. Дем’янишин [20, с. 31],

М. Деркач, Л. Гордєєва [23, с. 167], Л. Клець [2, с. 47], Ю. Пасічник [4, с. 446–449], С. Юрій,
В. Федосов [7, с. 177].

Досліджуючи стадії бюджетного процесу, І. Розпутенко [24, с. 78] наголошує на наявності
шести стадій, замість законодавчо закріплених чотирьох, та окремо виділяє такі з них, як
складання, розгляд, затвердження бюджету, виконання, контроль за його виконанням,
затвердження звітів про виконання.

Цікавим є підхід російського вченого А. Колесова [25, с. 9–10], що, розглядаючи стадії
бюджетного процесу, наголошує на тому, що бюджетний процес є складовою бюджетної
політики, яка, в свою чергу, входить до складу фінансової політики, тому недостатня увага з
боку законодавця приділяється  такому етапу, як формування цілей і завдань фінансової
політики в цілому і бюджетної зокрема. Таким чином, А. Колесов виділяє такі стадії бюджетного
процесу, як формування цілей і завдань управління бюджетною системою, складання
соціально-економічного прогнозу розвитку країни; розроблення проекту бюджету,

складання
проектів
бюджетів

розгляд та
затвердження

проекту
бюджету

підготовка та
розгляд звіту

про виконання
бюджету

виконання
бюджету

контроль
за дотриманням

бюджетного
законодавства

аудит та оцінка
ефективності управління

бюджетними
коштами

Бюджетний процес
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погодження і затвердження, виконання, оцінка одержаних результатів, контроль на всіх етапах
складання звіту про виконання бюджету

На нашу думку, цілком обґрунтованою, особливо в умовах запровадження в Бюджетному
кодексі України середньострокового бюджетного планування, є думка К. Павлюк [10, с. 60],
яка, досліджуючи дане питання, виділяє формування цілей і завдань бюджетної політики як
одну зі стадій бюджетного процесу.

Саме тому вважаємо за доцільне внести зміни до глави 4 статті 19  Бюджетного кодексу
України, що закріплює стадії бюджетного процесу, доповнюючи їх стадією планування
бюджету.

Аналіз бюджетного процесу в Україні за роки незалежності свідчить про те, що даний
процес є складною консервативною бюрократичною процедурою, для якої характерними є
такі вади:

– чітко виражена політична складова на стадії формування бюджету;
– відсутність чітких процедур розподілу бюджетних коштів;
– порушення регламентованих термінів на всіх стадіях бюджетного процесу, що суттєво

ускладнює контроль за формуванням та виконанням бюджету (табл. 1);
Таблиця 1

Планові та фактичні терміни подання та ухвалення проекту закону про Державний
бюджет України за період 2001–2011 рр.

Джерело. Складено автором за законами України „Про Державний бюджет України” на 2000–
2011 рр.

*станом на 20.06.2011 р.

Рік

Не пізніше 15
вересня року,

що передує
плановому,
КМУ подає

проект закону
про Державний

бюджет
України з

відповідними
матеріалами до
Верховної Ради

України

Фактична
дата

реєстрації
проекту в

парламенті

Закон про
Державний

бюджет
України

повинний бути
прийнятий не

пізніше 1
грудня року, що

передує
плановому

Фактична
дата

прийняття
закону

Кількість
змін, що

вносилася
до закону

про
Державний

бюджет
України

2001 до 15.09.2000 15.09.2000 до 01.12.2000 07.12.2000 3
2002 до 15.09.2001 14.09.2001 до 01.12.2001 20.12.2001 4
2003 до 15.09.2002 14.09.2002 до 01.12.2002 26.12.2002 13
2004 до 15.09.2003 10.09.2003 до 01.12.2003 27.11.2003 9
2005 до 15.09.2004 13.12.2004 до 01.12.2004 23.12.2004 10
2006 до 15.09.2005 15.09.2005 до 01.12.2005 20.12.2005 6
2007 до 15.09.2006 12.12.2006 до 01.12.2006 19.12.2006 3
2008 до 15.09.2007 26.12.2007 до 01.12.2007 28.12.2007 10
2009 до 15.09.2008 23.12.2008 до 01.12.2008 26.12.2008 8
2010 до 15.09.2009 23.04.2010 до 01.12.2009 27.04.2010 5
2011 до 15.09.2010 10.12.2010 до 01.12.2010 23.12.2010 4*
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– неефективний контроль за дотриманням бюджетного законодавства суб’єктами
бюджетних відносин;

– прорахунки у плануванні статей дохідної і видаткової частин бюджету та їх несвоєчасне
коригування;

– незаконне, нецільове та неефективне використання бюджетних коштів;
– недостатній рівень оприлюднення інформації про бюджет і фінансову діяльність

центрального уряду впродовж бюджетного року, що унеможливлює підзвітність влади
відповідно до загальноприйнятої практики добросовісного управління державними фінансами;

– недостатній контроль за використанням бюджетних коштів, а також низький рівень участі
громадян у бюджетному процесі.

Недосконалість організації бюджетного процесу зумовлена впливом на нього цілого ряду
різнопланових чинників. Вважаємо за доцільне визначити серед них основні чинники впливу
на бюджетний процес в Україні, умовно розділивши їх на зовнішні та внутрішні (рис. 2).

Рис. 2. Чинники впливу на бюджетний процес
Виходячи з дослідження сутності проблем, у практичному аспекті виникає потреба в

удосконаленні регулювання бюджетного процесу в Україні за наступними напрямами.
По-перше, бюджетний процес повинний бути розрахований на довгострокову перспективу,

тому доцільно розробити та затвердити на законодавчому рівні комплексний законодавчий
акт, що визначав би правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи
державного прогнозування та стратегічного планування розвитку держави, наприклад,
Національну стратегію розвитку України на довгострокову перспективу – до 2025 року. Такий
документ також повинний унормовувати порядок розроблення, затвердження і виконання
документів державного прогнозування та стратегічного планування, а також повноваження
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учасників державного управління, залучених до бюджетного процесу. Також необхідно
вдосконалити нормативно-правову базу, що регулює середньострокове бюджетне планування,
в частині його методологічного забезпечення.

По-друге, необхідно нарощувати кадровий потенціал, збільшуючи вимоги до кваліфікації
співробітників, які беруть участь у складанні бюджету. Для реалізації завдань підготовки та
перепідготовки працівників, що працюють безпосередньо в даній сфері доцільно проводити
відповідні курси навчання, а також  майстер-класи, круглі столи та інші комунікативні заходи
за участю зарубіжних експертів.

По-третє, підвищити вимоги до інформаційного забезпечення бюджетного процесу в
частині автоматизації системи бюджетного планування, до якості бюджетних даних і технічних
можливостей роботи інформаційних систем, необхідних для його ефективного аналізу і оцінки.

По-четверте, забезпечити прозорість бюджету та відкритість інформації по бюджетному
процесу, як цього вимагають загальноприйняті практики добросовісного управління
державними фінансами. Відсутність прозорості унеможливлює підзвітність влади, оскільки
вона надає широкому загалу тільки деяку інформацію про бюджет і фінансову діяльність
центрального уряду впродовж бюджетного року. Саме через це громадяни не можуть змусити
уряд відповідати за управління державними грошима. У 2010 року Україна посіла 19 місце
серед 94 країн за індексом відкритості бюджету, отримавши 62 бали зі 100 можливих. Україна
випередила інші країни-учасниці СНД і Грузію, а також ряд країн – членів ЄС. Водночас
країна могла отримати кращі результати, коли б уряд оприлюднив піврічний звіт про виконання
бюджету, посилив повноваження Рахункової палати під час аудиту бюджету та залучив
громадськість до бюджетних слухань [26]. На законодавчому рівні необхідно чітко прописати
вимоги та розробити методичні рекомендації щодо забезпечення відкритості бюджету, в тому
числі вимоги до побудови інформаційних порталів фінансових органів, форми подання
інформації та організації взаємодії з населенням. Прозорість і відкритість інформації по
бюджету доцільно реалізувати надавши вільний доступ зацікавленим особам до звітів про
використання бюджетних коштів через мережу Інтернет та інші інформаційні канали.

Перераховані заходи принесуть позитивні результати лише за умови їх комплексного
здійснення і усунення існуючих колізій між бюджетним і податковим законодавством. Певний
прогрес в організації бюджетного процесу досягнуто шляхом ухвалення Бюджетного кодексу
України в новій редакції, положення якого певною мірою удосконалили процедури
формування, розгляду та прийняття закону про Державний бюджет.

Отже, бюджетний процес – це не просто сукупність послідовних дій по збалансуванню
доходів і витрат строком на один рік. Він повинний мати стратегічний характер та бути
розрахованим на довгострокову перспективу.  На жаль, нинішній бюджетний процес має
серйозні недоліки, оскільки він складний, трудомісткий і неповороткий. Тому завдання держави,
а відповідно, і державних чиновників, які безпосередньо беруть участь у підготовці бюджетів,
– зробити бюджетний процес науково обґрунтованим, прозорим, а головне зрозумілим тим,
чиє життя він повинний покращити.
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УДК 338.24.01
М. Й. Поляков,
ДННУ „Академія фінансовго
управління”

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ
ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ПОТЕНЦІАЛ ЇХ

НАРОЩУВАННЯ
Визначено та проаналізовано джерела фінансування інвестиційної діяльності у галузі

зв’язку. Проаналізовано динаміку фінансування розвитку галузі зв’язку України та потенціал
його нарощування.

The article is considered on the funding sources of telecommunications development. Attention
is paid to dynamics of finance sector development in Ukraine and the possible potential of
increasing.

Ключові слова: джерела фінансування, державне та приватне фінансування, бюджетні
інвестиційні ресурси, фінансування розвитку галузі зв’язку.

Роль інвестицій у забезпеченні розвитку галузі зв’язку та недостатність дослідження
механізму їх формування, розподілу, використання та контролю за їх використанням визначає
актуальність теми дослідження.

Необхідно зазначити, що теоретичним і методологічним основам державного
фінансування економіки, управління інвестиційними ресурсами та ризиками суб’єктів
господарювання приділяли увагу у своїх дослідженнях відомі вітчизняні науковці та практики,
зокрема Бланк І. [1, 2, 3, 4], Гальчинський А., Головко Л., Лагутін В. Проблемам розвитку
галузі зв’язку присвячена значна кількість наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів
з проблем організації та функціонування механізму фінансування галузей економіки, зокрема
праці Орлова В. [12], Князєвої О. [10]. Проте виконані дослідження та розробки розглядають
переважно загальні проблеми, а питання фінансування розвитку галузі до цього часу
комплексно не вивчалися.

У роботі передбачено визначити основні джерела, фінансування розвитку зв’язку,
проаналізувати показники залучення та використання фінансових ресурсів у сфері зв’язку.

Існують різні підходи до трактування джерел фінансування інвестицій [13, стаття 10; 1,
с. 55; 15, с. 674]: з економічного погляду [1 с. 55; 15, с. 674] та юридичного [13, стаття 10].
Зокрема, Ванькович Д. і Демчишак Н. вважають, що аналіз фінансових джерел формування
інвестиційних ресурсів в Україні доцільно проводити на основі їх поділу на вітчизняні та
зарубіжні. З-поміж вітчизняних джерел необхідно виокремити такі: 1) власні кошти підприємств;
2) кошти державного та місцевих бюджетів; 3) кошти фінансово-кредитної системи;
4) заощадження громадян. Основними зарубіжними джерелами є кошти портфельних і
стратегічних інвесторів.
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Брейлі Р. і Майєрс С. [5] виділяють такі джерела фінансування, як акціонерний капітал,
який отримують за рахунок нерозподіленого прибутку, або за допомогою емісії акцій;
позиковий капітал, що розділяється на категорії щодо термінів, умов погашення, ієрархії,
надійності, ризиковості, характеру процентних ставок (фіксовані, плаваючі), порядку випуску
(публічні або часткове розміщення) і валюти, в якій виражаються боргові зобов’язання;
привілейовані акції (передбачають виплату фіксованих дивідендів, здійснювану за рішенням
керівництва компанії, є частиною акціонерного капіталу компанії, але вони відіграють особливу
роль); похідні фінансові інструменти, до яких належать опціони, варанти, конвертовані облігації,
ф’ючерсні і форвардні контракти і свопи; власні кошти (сума чистого прибутку і амортизації,
за винятком дивідендів акціонерам); кредиторська заборгованість.

За результатами аналізу можна зробити висновок, що класифікація Брейлі Р. і Майєрса С.
орієнтована на англо-американську модель фінансування, яка віддає пріоритет запозиченням
на фінансових ринках у формі випуску різних цінних паперів і інших фінансових інструментів.
Як наслідок, вона або недостатньо охоплює, або не досить докладно описує ряд джерел
фінансування, характерних для української економіки. Тому автор систематизував і узагальнив
підходи згаданих вище дослідників.

Необхідно зазначити, що інвестиційні ресурси – це всі види економічних ресурсів, що
залучаються з метою вкладення в об’єкти інвестування [6]. Розрізняють такі форми
інвестиційних ресурсів: фінансові, матеріальні, нематеріальні, трудові, інформацію та
підприємницький хист. У контексті цього дослідження зосередимо увагу на вивченні
фінансових джерел, під якими розумітимемо грошові ресурси, що використовуються для
формування зазначених ресурсів у процесі фінансування розвитку зв’язку.

Згідно з Законом України „Про інвестиційну діяльність” інвестиційна діяльність може
здійснюватися за рахунок [13, стаття 10]: 1) власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток,
амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові
нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо); 2) позичкових фінансових
коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити); 3) залучених фінансових
коштів інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і
юридичних осіб); 4) бюджетних інвестиційних асигнувань; 5) безоплатних та благодійних
внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян.

Найбільш повною, з одного боку, та абстрагованою від несуттєвих видів, з іншого, є
структура джерел фінансування, представлена Савчуком В. [16], яка стала основою для
узагальнення різних трактувань джерел фінансування інвестицій. Для галузі зв’язку схематично
її зображено на рис.1.
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Рис. 1. Джерела фінансування розвитку галузі зв’язку України
Визначення джерел фінансового забезпечення інвестиційної діяльності з позицій

пріоритетності соціально-економічних завдань дозволяє виокремити основні проблеми
фінансування, деталізували основні форми фінансування (державного фінансування та
фінансування за рахунок власних, залучених і позикових ресурсів).

У різних національних економіках співвідношення використовуваних джерел різне, і
державна політика повинна передбачати пріоритетне стимулювання певних джерел. Наприклад,
у розвиненій ринковій економіці існують передумови високої віддачі від стимулювання лізингу,
факторингу, але є можливість скорочення прискореної амортизації, урядових дотацій. У
перехідній економіці провідну роль відіграє урядове фінансування, але одночасно можна
стимулювати використання інших джерел, якщо це не потребує значних фінансових коштів.

Механізм стимулювання повинний ураховувати чинники, що впливають на приріст
інвестицій у галузь зв’язку. Зокрема, Резнік Н. [14, с. 4–5] виділяє такі чинники, що впливають
на інвестиції: норма прибутку і рентабельність очікуваних капіталовкладень; альтернативні
можливості капіталовкладень; рівень оподаткування; темпи інфляції (за високих темпів інфляції
процеси інвестування стають непривабливими, оскільки не передбачувані, термін окупності
зростає, починається знецінення реального капіталу і майбутніх товарів та послуг).

Отже, від прибутковості та реноваційних можливостей підприємств залежить стан
фінансування розвитку зв’язку України, а відтак і траєкторія соціально-економічного розвитку
держави. Саме тому при реалізації державної інвестиційної політики у галузі зв’язку необхідно
ретельно враховувати тенденції та особливості формування власних (внутрішніх) джерел
фінансування інвестиційної діяльності операторів зв’язку.

Загалом динаміка українських капітальних інвестицій свідчить, що протягом 2001–2010
рр. обсяг капітальних інвестиційних вкладень в економіку України збільшився в 5,5 раза, що
порівняно з рівнем інфляції у 208,2 відсотка (споживчі ціни зросли у 2,1 раза) за цей період
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свідчить про реальну активізацію інвестиційних процесів. У середньому за даний період
щорічні темпи приросту капітальних інвестицій становили 23,5%.

Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій в Україні
Джерело: Державний комітет статистики України (офіційний сайт)[Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Головним джерелом інвестування в основний капітал у 2010 р. були власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 55,7 % усіх капіталовкладень, проте при
цьому виявлено загальну тенденцію до зниження їхньої частки (на 11,1 % порівняно з 2001 р.)
(табл. 1).

Таблиця 1
Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування

(у відсотках до загального обсягу)

Джерело: Державний комітет статистики України (офіційний сайт)[Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Найменування
джерел 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Кошти державного
бюджету 5,4 5,0 7,0 10,5 5,5 5,5 5,6 5,0 4,4 6,3

Кошти місцевих
бюджетів 4,1 3,7 4,1 4,7 4,2 4,3 3,9 4,2 2,7 2,9

Власні кошти
підприємств та
організацій

66,8 65,8 61,4 61,7 57,4 57,8 56,5 56,7 63,3 55,7

Кошти іноземних
інвесторів 4,3 5,6 5,5 3,6 5,0 3,7 3,5 3,3 4,5 2,3

Кошти населення на
будівництво власних
квартир

включено до інших джерел
фінансування 5,6 5,2 4,1 3,2 3,1

Кошти населення на
індивідуальне житлове
будівництво

4,4 4,2 3,6 3,4 3,3 4,1 4,5 5,0 3,6 10,7

Кредити банків та інші
позики 4,3 5,3 8,2 7,6 14,8 15,5 16,6 17,3 14,2 13,7

Інші джерела
фінансування 10,7 10,4 10,2 8,5 9,8 3,5 4,2 4,4 4,1 5,3

http://www.ukrstat.gov.ua/��������
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Частка інвестицій, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів,
попри коливання в окремих періодах на кінець досліджуваного періоду відповідає показнику
початкового періоду та близька до 9,5 відсотків. Аналіз джерел інвестицій в основний капітал
за 2001–2010 рр. свідчить про досить незначну роль коштів іноземних інвесторів, яка перебуває
в межах 2,3–5,6 відсотка. За 2010 р. зазначений показник є найменшим у досліджуваному
періоді, що свідчить про негативний вплив чинників політичного і зовнішньоекономічного
характеру, зокрема рецесійних процесів у світовій економіці. Залишається значною частка
інвестицій в основний капітал, освоєних за рахунок кредитування, питома вага яких у 2010 р.
становила 13,7 %, що свідчить про суттєву роль банківського сектору економіки у кредитуванні
реального сектору національної економіки.

Щодо фінансування розвитку галузі зв’язку України, то обсяги інвестицій у зазначену
галузь до 2008 р. середньорічно зростали на 34,6 % та за підсумками 2007 р. досягли 12,5 млн
грн, що здебільшого пов’язано з активним розгортанням мереж мобільного зв’язку в країні.
Тобто можна констатувати, що  ринок послуг зв’язку динамічно розвивався до 2007 р., коли
практично досяг насичення. Про це свідчать обсяг доходів та інвестицій у галузь, кількість
користувачів як у цілому, так і окремих операторів зв’язку. Яскравим підтвердженням цього
є показник рівня покриття території України мережами мобільного зв’язку, який уже на кінець
2007 р. становив майже 100 відсотків.

Рис. 3. Динаміка інвестицій у галузь зв’язку
Джерело: Державний комітет статистики України (офіційний сайт)[Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

У 2008–2010 рр. інвестування у розвиток зв’язку в Україні відбувалося у складних умовах,
проте було поступальним і безкризовим, темпи розвитку галузі зросли за рахунок розвитку
сучасних видів телекомунікацій, таких як: рухомий стільниковий та комп’ютерний інтернет-
зв’язок.

Загалом обсяг фінансових ресурсів, що спрямовуються на розвиток галузі зв’язку України,
можна визначити за формулою:

Ірз = ВКрз + ДКрз + ПКрз + ПІІрз,

http://www.ukrstat.gov.ua/�
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де Ірз – інвестиції, що спрямовуються на розвиток галузі зв’язку;
ВКрз – власні кошти операторів зв’язку, що інвестуються у розвиток цієї галузі;
ДКрз – державні кошти, що використовуються для фінансування розвитку галузі зв’язку;
ПКрз – позикові кошти, що залучаються для фінансування розвитку галузі зв’язку;
ПІІрз – прямі іноземні інвестиції, що спрямовуються у галузь зв’язку.
Необхідно зазначити, що в середньому 6 відсотків від загального обсягу інвестицій у

національну економіку припадають на галузь зв’язку, що відповідає частці ВВП, яку формують
доходи цієї галузі (табл. 2). Отже, інвестиції у розвиток зв’язку не є беззворотною підтримкою
окремої галузі, наприклад, такого тягаря, фінансування комунального господарства. Зниження
обсягу інвестицій у галузь зв’язку протягом 2008–2010 рр. вимагає здійснення глибокого аналізу
причин погіршення стану залучення коштів у розвиток цієї інфраструктурної галузі.

Водночас вважаємо, що не потрібно поспішати з рекомендаціями щодо шляхів підвищення
ефективності розподілу та використання фінансових ресурсів на розвиток галузі зв’язку
України. Так, всі висновки та рекомендації щодо розвитку галузей економіки повинні бути
обґрунтованими, а не виходити з панічних настроїв. Абсолютно неприпустимими є висновки
на кшталт „сьогодні інфраструктура України знаходиться в стані, близькому до критичного.
Це означає, що українська інфраструктура, фактично є чинником, що стримує економічне
зростання” [11, с. 46]. Вважаємо, що така думка авторів зазначеної публікації сформована без
жодного економічного аналізу, оскільки стан української інфраструктури, виходячи з наших
досліджень, не є критичним. Інша теза зазначеного джерела: „відповідні інвестиції мають
реалізовуватись у такій часовій та просторовій послідовності, щоб удосконалення
інфраструктури максимальною мірою позитивно впливало на інвестиційні рішення приватних
економічних агентів, у тому числі іноземних інвесторів” і все подальше викладення матеріалу
не містить будь-якого механізму реалізації таких рекомендацій.

У 2001–2010 рр. інвестиційні ресурси, які вкладалися у розвиток галузі зв’язку України
формувалися здебільшого за рахунок власних (внутрішніх) джерел, особливо за рахунок
прибутку та амортизаційних відрахувань. Так, за даними Державної адміністрації зв’язку
України Міністерства інфраструктури України (далі – Держзв’язку) [7], на розвиток галузі
операторами усіх форм власності в 2010 році основний капітал було спрямовано близько 6,4
млрд грн інвестицій, з них 160 млн грн – підприємствами галузі зв’язку, що належать до сфери
управління Мінінфраструктури. Тобто обсяг державних інвестицій менший за приватний
більше ніж у 40 разів.

Як зазначалося раніше, основним джерелом інвестицій у галузі зв’язку виступають власні
кошти операторів зв’язку, які за 2001–2010 рр. у середньому становили 70 % усіх джерел
фінансування, частка прямих іноземних інвестицій в основний капітал галузі зв’язку становить
близько 20 %, позикових коштів – 10 %, водночас частка державних ресурсів не перевищує 1
відсотка. Необхідно зазначити, що частка інших джерел фінансування інвестиції у галузь зв’язку
не перевищує 0,3 відсотка, що дає нам підстави абстрагуватися від цього показника, та не
здійснювати його детальний аналіз.

Інвестиційні кошти у галузі зв’язку у 2001–2010 рр. переважно спрямовувалися на
підвищення ємності мереж, упровадження ІТ-систем для розвитку нових сервісів і підготовки
до впровадження нових технологій „третього покоління”, розвиток широкосмугового доступу
до мережі Інтернет (у тому числі безпроводового).
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Рис. 4. Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування у галузі
зв’язку України

Джерело: Державний комітет статистики України (офіційний сайт)[Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/, ВАТ “Укртелеком” (офіційний сайт)[Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrtelecom.ua/,  Національний банк України (офіційний сайт)[Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/, власні розрахунки

Доцільно звернути увагу на тенденції фінансування інвестицій в основний капітал за
рахунок бюджету, які є надзвичайно суперечливими. Активним негативним чинником, який
зробив свій внесок у дестабілізацію економічної ситуації, стало наростання політичної кризи
восени 2008 року [8, с. 63]. У той час, як прояви світової фінансової кризи вимагали оперативних
узгоджених фахових рішень гілок влади, політична криза знижувала дієздатність останньої,
посилювала песимізм суб’єктів ринку в оцінках перспектив розвитку кризових явищ,
дезорганізувала їхні дії в антикризовій сфері, підвищувала інфляційні очікування, зумовлювала
подальше зниження інвестиційної привабливості економіки. Можна констатувати, що
накладання світової фінансової кризи в Україні на фазу посилення внутрішньої політичної
кризи спричинило різке загострення структурних диспропорцій національної економіки,
вивело на поверхню недієздатність моделі економічного зростання, яка встановилася у
попередні роки. Водночас в Україні протягом 2008–2009 pp. на фоні загальноекономічного
спаду, зростання безробіття та інфляції, при незначному скороченні бюджетного дефіциту,
видатки у співвідношенні з ВВП мали стійку тенденцію до збільшення. Це призводило до
необґрунтованого посилення фіскального навантаження на всі сектори економіки, що стало
одним із головних чинників загострення кризи, падіння інвестиційної активності
корпоративного сектору, призупинення виробництва, зростання рівня тінізації економіки. За
відсутності чіткої програми розвитку економіки, розподіл видатків на фінансування
структурної перебудови не сприяв економічній стабілізації та зростанню, а отже, мав вкрай
обмежений характер [9, с. 54].

Так, за підсумками 2010 р. в інвестиційній сфері вперше, починаючи з ІІІ кварталу 2008 р.,
зафіксовано зростання, обсяги валового нагромадження основного капіталу (ВНОК)

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrtelecom.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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збільшилися на 3,2 % (проти падіння на 50,5 % у 2009 р.), а його внесок у зростання ВВП
становив 0,6 відсоткового пункту („мінус” 13,3 відсоткового пункту у 2009 р.), що свідчить про
започаткування тенденцій виходу з інвестиційної кризи на тлі загальної стабілізації та зростання
економіки.  Позитивній динаміці інвестицій у 2010 р. сприяло: 1) зростання капітальних видатків
бюджету (за оперативною інформацією Держказначейства, капітальні видатки зведеного
бюджету за 2010 р. порівняно з 2009 р. номінально збільшилися на 52,9 відсотка до 30,7 млрд
грн), що значною мірою пов’язано із надолуженням відставання від графіка підготовки до
Євро-2012, допущеного у 2009 р.; 2) підвищення кредитного рейтингу країни (з початку 2010 р.
рейтингові агентства „Fitch Ratings”, „Standard and Poor’s”, „Moody’s Investors Service” та
„Rating and Investment Information” переглядали кредитний рейтинг для України у бік
збільшення); 3) збільшення власних коштів підприємств (питома вага валового прибутку,
змішаного доходу у ВВП збільшилася на 0,6 % порівняно з 2009 р. та становила 38,6 відсотка).

Як свідчить аналіз структури бюджетних видатків на економіку та капіталовкладення, у
2005–2010 pр. (рис. 5), зорієнтувавши свою господарську діяльність на паливно-енергетичну
галузь, держава усунулася від вирішення проблем модернізації та реструктуризації інших
галузей, таких як: машинобудування, металургія, хімічна та нафтохімічна промисловість,
будівництво, зв’язок тощо. Так, усе це відбувалося за різкого скорочення як власних інвестицій
підприємств, так і бюджетних, зростання зношеності основних фондів [9].

Рис. 5. Структура видатків Державного бюджету України
Джерело: Міністерство фінансів  України (офіційний сайт)[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.minfin.gov.ua/.

Отже, протягом 2005–2009 років в умовах політичної нестабільності уряд фінансував
здебільшого соціально захищені статті бюджету, призупинивши фінансування окремих статей
капітальних видатків. На жаль, в Україні методам бюджетного регулювання як засобу
стимулювання інвестиційної активності не приділялося достатньої уваги. Вчені все частіше
говорять про неефективність бюджетного процесу та необхідність якісної його перебудови [9].

http://www.minfin.gov.ua/
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Рис. 6. Динаміка державного фінансування розвитку зв’язку України
Джерело: Державний комітет статистики України (офіційний сайт)[Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Проте обсяги  фінансування розвитку зв’язку за рахунок державних коштів у 2001-2010 рр.
зросли більше ніж у 6,4 раза, тобто має місце тенденція до зростання, незважаючи на досить
незначний обсяг у загальній структурі фінансування.

Разом з тим відчутне розширення державних видатків на інвестиційні потреби в 2010–2015
роках є досить проблематичним. Значні інфляційні очікування, викликані дефіцитним
фінансуванням, вплинули на встановлення високої облікової ставки НБУ та високих кредитних
ставок у комерційних банках, що обмежило попит на кредитні ресурси з боку реального
сектору економіки, що, у свою чергу, призвело до нестачі коштів на інвестиції [9].

Отже, у роботі було визначено та проаналізовано основні джерела фінансування галузі
зв’язку України базуючись на аналізі поточної ситуації фінансування телекомунікацій та інших
підгалузей зв’язку України.  Враховуючи викладене, можна констатувати, що існуюча система
державної підтримки та фінансування зв’язку України не забезпечує достатніх передумов для
розвитку цієї інфраструктурної галузі. Проте стійкість галузі зв’язку до цього та інших
негативних факторів впливу робить цю галузь менш залежною від зовнішніх інвестиційних
ресурсів і дозволяє за рахунок власних джерел забезпечувати достатній рівень розвитку та
впроваджувати нові інноваційні технології, зокрема засоби збереження електроенергії.

Враховуючи перспективи розвитку української галузі зв’язку та наявні переваги перед
іншими галузями економіки України, можна зробити висновок, що галузь зв’язку забезпечує
динамічний розвиток національної економічної системи у сприятливий період і стримує
загальне падіння обсягу доходів галузей економіки України у кризові періоди.
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РОЛЬ ПРОЦЕНТНОГО КАНАЛУ У МЕХАНІЗМІ
ТРАНСМІСІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

У статті досліджено роль процентного каналу у механізмі трансмісії грошових
потоків, як інструменту попередження та подолання кризових явищ у банківському
секторі, шляхом дослідження головних чинників грошово-кредитного регулювання в Україні
та темпів зростання монетарної бази.

In the article investigational role of percent channel in the mechanism of transmission of
money streams, as to the instrument of warning and overcoming of the crisis phenomena in a
bank sector by research of main factors of monetary accommodation in Ukraine and rates of
growth of monetarnoy base.

Ключові слова: монетарний трансмісійний механізм, грошово-кредитна політика,
інфляція, процентний канал, процентні ставки, фінансова криза, інструменти
антикризового управління, центральний банк.

Грошово-кредитна політика впливає на економіку через монетарний трансмісійний
(передавальний) механізм. Монетарна політика є найбільш вживаним і дієвим засобом впливу
державного регулювання на формування грошової пропозиції та державного управління
процесами економічного відтворення. Цей вплив розпочинається з передачі імпульсів від
змін в інструментах грошово-кредитної політики на макроекономічні змінні через певні канали
у механізмі трансмісії, а саме: кредитний, цін активів (окремо канал обмінного курсу),
процентний канал і канал очікувань (довіри), кожний з яких у кінцевому підсумку впливає на
виробництво та інфляцію. Загальна реакція економіки на грошово-кредитну політику – це
сумарний ефект дії каналів передавального механізму, ефективність якого залежить від багатьох
чинників, серед яких першочергове значення має правильний вибір стратегічних цілей,
неправильне визначення яких створює відповідні помилки при виборі інструментів їх
досягнення. Усе це породжує суперечливий процес створення дієвого механізму монетарного
регулювання, який є сукупністю грошових методів, інструментів, прийомів і важелів впливу
на економічні процеси в країні, для реалізації відповідних пріоритетних цілей економічного
розвитку (стабільного зростання економіки, низької інфляції, стабільності цін, низького рівня
безробіття, рівноваги платіжного балансу, стримуванню темпів падіння виробництва та ін.).
Цей напрям не новий для грошової теорії і практики. Ефективність монетарних інструментів
державного регулювання економічного розвитку країни ґрунтовно досліджують представники
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різних економічних шкіл. Грошово-кредитне регулювання каналами механізму трансмісії та
інструменти антикризового управління досліджували Дж. М. Кейнс, М. Дорибуш, Р. Габбард,
М. Савлук, Б. Фельдерера, Дж. Хансен, С. Фішер, М. Фрідмен. Серед російських і вітчизняних
економістів дослідження монетарних чинників стимулювання економічного зростання
відображено в роботах А. Гальчинсього, Ф. Мишкіна, В. Стельмаха, В. Козюка, Н. Гребенника,
С. Дзюбика, І. Лютого, В. Міщенка, С. Моісеєва, О. Осауленко, А. Кулинець, А. Сомик, В. Гейця
та ін.

Віддаючи належне науковим і практичним напрацюванням сучасних учених із поставленої
проблеми, необхідно зауважити, що існує потреба в її подальшому дослідженні. Це зумовлено
недостатнім рівнем розробки окремих питань щодо реалізації оптимальної грошово-кредитної
політики, яка базується на з’ясуванні спрямованості механізму трансмісії грошових потоків
через надання пріоритету певному каналу попередження фінансових криз, стабілізації
фінансової системи України та нарощування монетарної бази. Усе це зумовлює високу
актуальність дослідження ролі процентного каналу у механізмі трансмісії грошових потоків.

Метою даної статті є аналіз впливу трансмісійного монетарного механізму на економічні
процеси в Україні через такі канали впливу, як процентний канал (процентних ставок), канал
валютного курсу, кредитний канал; дослідження та обґрунтування підходів щодо розвитку
процентного каналу монетарної трансмісії, як пріоритетного інструменту попередження та
подолання кризових явищ у банківському секторі України та стимулювання відтворювальних
процесів в економіці для досягнення макроекономічної стабілізації.

За останні десятиріччя понад 100 країн світу пережили кризи в банківському секторі,
наслідком яких завжди є суттєві втрати економіки. Кризи тривали роками, а в деяких країнах
повторювалися.

Вітчизняна банківська система так само неодноразово зазнавала фінансових потрясінь.
Вихід з кризового стану відбувався шляхом мобілізації всіх можливих ресурсів банків та
інструментів, що перебувають в арсеналі центрального банку країни [2]. У практиці
регулювання банківської діяльності в посткризовий період існує широкий спектр інструментів,
які розподіляються на три види, а саме: фінансові, операційні, структурні.

Фінансові інструменти призначені для вирішення поточних проблем фінансового
забезпечення банківських установ. Операційні інструменти акцентують увагу на управлінні
та ефективності банківської діяльності в умовах кризи. Структурні інструменти покликані
вирішувати проблеми на рівні банківського сектору шляхом впровадження і застосування
принципів конкуренції та забезпечення принципів банківської системи.

Серед зазначених видів інструментів найбільша увага в нашому дослідженні приділена
фінансовим інструментам, оскільки НБУ їх завжди використовує для антикризового управління
банківською системою. До них відносять такі: регулювання попиту і пропозиції грошей,
збільшення та зменшення банківських резервів у центральному банку, процентна політика,
операції з цінними паперами на відкритому ринку, валютне регулювання тощо.

Сучасна практика включає в себе застосування як формальних норм і правил грошово-
кредитного регулювання, так і неформальних, які склалися в результаті реальних
взаємовідносин органів монетарного регулювання. Протягом останнього часу основним
показником ефективності монетарного регулювання вважається інфляція. Режим
регульованого плавання обмінного курсу дозволяє утримувати стабільність валютного курсу
і використовувати його як інфляційний якір. Причинами цього є, на нашу думку, відкритість
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економіки та прив’язаність до обмінного курсу, а також основна роль банківського сектору
як фінансового посередника. При цьому дія процентного каналу монетарного трансмісійного
механізму в Україні є невиразною. Так, підвищення процентних ставок не спричиняє у нас
зниження темпів інфляції, так само як збільшення процентних ставок за кредитами не
супроводжується зменшенням кредитної активності. Тобто обсяги кредитів виявляються
нечутливими до зміни процентних ставок. Грошова маса і монетарна база розглядалися як
показники, що коригуються з інфляцією та обмінним курсом, але не були цілями регулювання.
Ці показники виконують роль прогнозу. До того ж інфляція залежить від немонетарних
факторів, зокрема таких як: підвищення регульованих цін і тарифів, подорожчання
нафтопродуктів, зменшення пропозиції певних продуктів тощо. Виходячи з прямої залежності
між грошовою стабілізацією і загальногосподарською кон’юктурою, порушення грошового
обігу багатьма економістами сприймалися як головна причина економічних криз. Ось чому
основою антиінфляційної політики в період 1993–1995 років була теза про необхідність у
жорстокому контролі над грошовою масою в обігу через валютний канал. У країнах із режимом
плаваючого курсоутворення одним з основних механізмів трансмісії грошових потоків є
валютний курс. Об’єктивною базою, що віддзеркалює відносну динаміку валютних курсів,
залишається співвідношення купівельної спроможності національних валют різних країн, що
підтверджується відповідною статистикою МВФ. В Ірландії він у 2010 році повністю збігався з
паритетним і дорівнював 1,0. Суттєвими були відповідні відхилення в країнах перехідної
економіки. В Угорщині офіційний валютний курс був нижчим від паритетного в 1,73 раза,
Чехії – 1,77, Литви – 2,09, Хорватії – 2,06, Словаччини – 2,22, Румунії – 2,87, Болгарії – 3,46, Росії
– 2,97, Китаї – 4,5. При цьому показник купівельної спроможності досяг піку – 6,4. Україна
належить до країн із високим ступенем відкритості економіки (понад 40 %). Висока питома
вага експорту та імпорту в структурі ВВП посилює чутливість української економіки до змін
валютного курсу, і робить її вразливою щодо ймовірних негативних курсових шоків. Тому
відповідна динаміка, що відображає зміни купівельної спроможності гривні, спостерігаєтся
також на основі змін її офіціального курсу: 1998 рік – 1,89, 2000 рік – 3,42, 2002 рік – 5,44, 2004
рік – 5,33, 2006 рік – 5,05, 2008 рік – 6,87, 2010 рік – 7,93 та 2011 рік – 7,98 гривні за долар. Так, у
1992–1998 роках така ситуація на валютному ринку вважалась економічно обґрунтованою,
тому що політика українських банків була спрямована на отримування доходів не за рахунок
кредитування реального сектору економіки, а від операцій у фінансовому секторі – спекуляцій
на міжбанківському, валютному ринках, масштабних операцій з державними цінними
паперами.

Адже щоб підвищити ефективність монетарної політики, необхідно враховувати
особливості трансмісійного механізму при застосуванні грошово-кредитних інструментів
впливу на макроекономічні процеси. Виходячи з економічних реалій, що нині склалися в
Україні в момент поширення кризи, НБУ перебував на перехідному етапі до нового режиму,
що базується на ціновій стабільності, в процесі якого створювалися необхідні передумови для
успішної зміни монетарного режиму. В основні цього процесу організаційно-правовий
механізм підпорядкованості валютної політики монетарній політиці НБУ повинний
забезпечуватися механізмом валютного курсоутворення з проведенням операцій на
валютному ринку й визначитись з ефективністю зовнішньоекономічної діяльності та обсягами
валютних надходжень до країни, а монетарна політика НБУ повинна бути спрямована на
забезпечення збалансованої та узгодженої дії каналів механізму трансмісії грошових потоків
шляхом зменшення домінуючої ролі валютного каналу, тобто обмінний курс поступово
втрачатиме статус своєрідного якоря грошово-кредитної політики, та підвищення ролі
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процентного каналу. Підвищення ефективності процентних важелів монетарного регулювання
визначено серед завдань в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2010 рік, де йдеться
про те, що саме процентна політика повинна стати основним інструментом регулювання
грошово-кредитного ринку та антикризового управління, а процентний канал – основним
каналом монетарного трансмісійного механізму.

У країнах із розвиненою ринковою економікою функцію заощаджень виконують гроші,
цінні папери, банківські вклади тощо. Тож коливання процентних ставок є достатнім
поясненням змін швидкості обертання грошей. В Україні значення процентних ставок, як
каталізатора чи, навпаки, стримуючого чинника підвищення обсягу заощаджень, кредитів і
ВВП країни, до недавнього часу було недостатньою через слабкість фінансових ринків,
нестабільність в банківській системі, тривалий період економічної стагнації, зростання обсягів
неплатежів, тіньової економіки і нерозвиненості законодавчої бази. Але в останні роки ситуація
істотно змінилася. Регулювання обсягів грошової пропозиції відбувалося за рахунок
проведення відповідної процентної політики, яка в міру зниження інфляційного тиску
спрямовувалася на створення стимулів підвищення кредитної активності. З метою закріплення
позитивних зрушень на грошово-кредитному ринку та створення стимулів для покращення
ситуації в реальному секторі економіки НБУ протягом 2010 року тричі знижував облікову
ставку, яка є базовою для інших процентних ставок НБУ. З 10 серпня 2010 року її було
встановлено на рівні 7,75 %. При встановленні облікової ставки центральний банк враховував
окремі обставини, а саме: швидкість обігу грошей, валютний курс (коридор коливання),
величину попиту на цінні папери, фази економічного циклу, інфляційні очікування та загальні
прогнози розвитку економіки країни [4].

Саме офіційна облікова ставка є орієнтиром для ринкових ставок за кредитами,
встановлюючи, яку центральний банк визначає вартість залучення кредитних ресурсів
комерційними банками. Чим вищий рівень облікової ставки, тим вища вартість кредитів
рефінансування центрального банку (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка рівня облікової ставки НБУ за 2005–2010 роки, %
Джерело: Офіційний сайт НБУ : www.bank.gov.ua/Statist/Procent/discount_rate.htm
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Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування в 2010 році становила
11,6 % і була нижчою ніж у будь-якому місяці 2009 року. Середньозважена ставка за
мобілізаційними операціями за цей період (3,2 %), також була меншою ніж за 2009 рік – 6,6 %.
Протягом червня–серпня з метою стимулювання банків спрямовувати вільні кошти в реальний
сектор економіки НБУ залучив кошти банків на мінімальний термін, обмежуючи рівень
відсоткової ставки. У зв’язку з цим середньозважена ставка за мобілізаційними операціями в
серпні знизилася до 0,8 % порівняно з 1,6 % у травні. Збільшення у вересні – грудні в структурі
операцій з депозитними сертифікатами операцій з довшим терміном обігу та відсоткових
ставок за ними сприяло збільшенню середньозваженої ставки (з 2,5 % у листопаді до 4,4 % у
грудні). Реакцією на спрямованість процентної політики Національного банку України було
зниження банками вартості коштів у національній валюті. Зокрема: за депозитами зменшилася
з 14,0 % у грудні 2009 року до 8,1 % у грудні 2010 року, за кредитами – 19,6–15,0 %. Через зміни
в податковому законодавстві та передвиборчі процеси погіршились очікування населення,
тому не відрізняється динаміка й вартості коштів в іноземній  валюті. Середньозважена вартість
кредитів в іноземній валюті за вказаний період зменшилася з 12,7 % до 12,2 %, середньозважена
вартість депозитів в іноземній валюті знизилася з 9,5 % до 6,6 %, що говорить про зменшену
зацікавленість банків у залученні валютних пасивів. На міжбанківському кредитному ринку
середньозважена ставка за угодами зменшилася з 7 % річних у грудні 2010 року (у тому числі
за кредитами овернайт 3,3 %) до 3,2 % (у тому числі за кредитами овернайт 1,6 %) у березні
2010 року [3]. Наведені цифри свідчать про те, що хоча даний інструмент не є гнучким, але
його різкі зміни не бажані. Зміни цього індикатора є презентабельним показником
нестабільності економічної системи, що, в свою чергу, створює певну дисгармонію як у
банківській діяльності, так і у інших суб’єктів ринку. Зазначене свідчить про неможливе точне
прогнозування їх діяльності.

Під впливом світової фінансової кризи в Україні  повинна була послабитись домінуюча
роль валютного каналу в монетарному трансмісійному механізмі та розширитися на цій
основі сфера впливу процентних інструментів монетарної політики разом з посиленням ролі
процентного каналу в регулюванні грошово-кредитного ринку. Проте в кризових умовах
цього не відбулося. Важливим чинником, що негативно позначилося на ефективності
трансмісійного механізму монетарної політики, особливо його процентного каналу, є
посилення в період кризи політичного впливу, що, в свою чергу, зменшило рівень незалежності
НБУ. Одним із негативних наслідків політичного тиску та втручання в операційну роботу
центрального банку стало те, що з 1 січня 2009 року Національним банком не проводилися
операції рефінансування, ставки не оголошувалися, що позбавило суб’єктів ринку орієнтирів
щодо вартості грошових ресурсів, а центральний банк – важелів впливу на формування
процентних ставок на міжбанківському ринку.

Це унеможливлює роботу процентного каналу монетарного трансмісійного механізму
через відсутність „імпульсу” в каналі, який мав би створюватися процентною політикою
центрального банку. Як наслідок, процентні ставки в період кризи на міжбанківському ринку
стали неконтрольованими. Така ситуація є наслідком слабкого впливу НБУ на формування
вартості короткострокових ресурсів на ринку через нечутливість міжбанківського ринку до
імпульсів  процентних ставок центрального банку. Це, в свою чергу, свідчить про наявність
так званого розриву в процентному каналі та, відповідно, про обмежені можливості НБУ
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щодо впливу процентними інструментами на формування кривої дохідності на фінансовому
ринку та інші макроекономічні змінні,  в тому числі інфляцію.

У чинній законодавчо-нормативній базі, що регулює грошово-кредитну політику в Україні,
прописаний спектр інструментів, які використовують центральні банки європейських країн
Євросоюзу. Але, на жаль, в Україні в нинішніх умовах економічної нестабільності існуючий
механізм застосування процентного інструментарію не дозволяє забезпечити ефективність
процентного каналу через недотримання на практиці правила „процентного коридору”, в
межах якого повинна існувати ринкова ставка-орієнтир; викривлення ролі облікової ставки
НБУ як орієнтира вартості грошових коштів через не проведення основного обсягу монетарних
операцій; значна волатильність і не стандартизованість ставок; застосування кількісного
підходу до регулювання ліквідності банківської системи, завдяки якому здійснюється контроль
за кількісними параметрами грошової пропозиції без взаємозв’язку з вартістю грошей
(короткострокова ставка овернайт на міжбанківському ринку не є ставкою-орієнтиром для
грошово-кредитної політики) [6].

Національному банку, здійснюючи регулювання грошово-кредитного ринку, необхідно
проводити гнучку та виважену процентну політику, спрямовану, по-перше, на нівелювання
інфляційного та девальваційного тиску та підтримку ліквідності банківської системи на рівні,
достатньому для виконання ним своїх функцій, насамперед, розрахункових і кредитних
(стимулювання процесів кредитування), та, по-друге, передбачає темпи зростання монетарної
бази.

Відповідно до програми „Стенд-бай”, яка реалізується в Україні з липня 2010 року
Міжнародним валютним фондом, основною метою монетарної політики є утримання рівня
базової інфляції в межах однозначних чисел у 2010–2011 роках та зниження загального рівня
споживчих цін. Для досягнення поставлених цілей Національний банк України повинний
перейти до переважного використання процентної ставки, як основного інструменту
монетарної політики та забезпечення гнучкості  обмінного курсу [5].

З метою підвищення ефективності в Україні процентного каналу та його ролі в регулюванні
монетарного трансмісійного механізму в цілому необхідно створити відповідні умови за
зразком країн з активною процентною політикою та режимом, що базується на ціновій
стабільності, а саме: вжиття заходів щодо підвищення рівня операційної та політичної
незалежності НБУ, посилення управлінської позиції центрального банку, розвиток фінансового
ринку, підвищення довіри до грошово-кредитної політики та банківської системи в цілому,
удосконалення механізмів застосування інструментів антикризового регулювання шляхом
наближення до європейського досвіду (впровадження процентного підходу в регулюванні
грошово-кредитного ринку через застосування правила „вузького процентного коридору”).
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Процес трансформації України від адміністративно-командної системи до правової
цивілізованої країни з ринковими відносинами помітно затягнувся. Вітчизняний
народногосподарський комплекс пройшов фази глибокої економічної кризи і затримався на
етапі депресії. Віддзеркаленням цього є високі інфляційні показники та значний державний
борг. Нова влада, за словами Віктора Ющенка, отримала у спадок п’ять мільярдів сумлінно
нарахованих ПДВ, п’ять мільярдів витрат від скасування платежів з митного оформлення, і
близько семи мільярдів витрат через неналежну сплату податків [1, 2].

Таке економічне становище підтверджує Н. Салямон-Міхєєва, яка вважає, що Україна
зустріла 2005 рік у рамках „помаранчевої революції”, що значно вплинуло 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, у тому числі понад 2,7 млрд. грн до державного бюджету [2,
с. 76]. Проте нове керівництво України економічне становище не покращило. Про це свідчать
основні макроекономічні показники України за 2006–2009 роки (табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка основних макроекономічних показників України за 2006–2009 роки

За даними Державного казначейства України [3–4].

Загальну характеристику економічного стану України дав Микола Азаров: „За період
авантюрної політики уряду Ю. Тимошенко держава опинилася в глибокій соціально-
економічній кризі, якої Україна не знала з 90-х років минулого століття.

Уражені всі сфери життєдіяльності держави: економічні, фінансова, соціальна, політична.
Система кредитування зруйнована, скарбниця – порожня, будь-яка нестандартна ситуація
перетворювалася на катастрофу.

За два роки так званої роботи уряду Ю. Тимошенко Україна втратила п’яту частину ВВП
(у доларовому еквіваленті). Знищена четверта частина промислової могутності України. Маємо
набагато гірші показники, ніж країни СНД і нові члени ЄС” [5, с. 4].

Такі економічні показники дозволяють Україні перейти на траєкторію сталого розвитку,
яка забезпечить підвищення конкурентоспроможності національної економіки і покращання
добробуту населення. У виконанні цієї мети значна роль належить податковій системі, яка
відноситься до категорії особливих соціально-економічних субстанцій. Її особливий статус
визначається значною питомою вагою надходжень від збору податків до державного бюджету,
охопленням усіх підприємницьких структур і широких верств населення фіскальними
функціями. До цього необхідно додати значення податків як економічних важелів ринкових
відносин, реінвесторів науково-технічного прогресу, засобу соціального захисту населення.
Адже питома вага надходжень податків до бюджету становить 83 %, у тому числі від ПДВ –
55,5 % і податку на прибуток – 27,5 %. Як відомо, план надходжень податків у бюджет з року
в рік не виконується.

Таке явище можна пояснити тим, що не відбувається корегування податкової політики,
яка визначає стратегічний курс розвитку системи оподаткування. Як вважає С. Буряк, без
корегування податкової політики не можна подолати кризу і перейти до економічного
зростання [6, с. 3]. Проте корегування податкової політики впирається в недосконалість
методологічних основ податкової науки. Так, П. Мельник пише, що соціально-економічні та
політичні процеси зумовлюють потребу модернізації податкової системи України. Виникла
потреба сформувати методологічні основи податкової науки, яка б стала ефективним
інструментом реалізації податкової політики через еволюційну, але докорінну і динамічну
трансформацію системи оподаткування України [7, с. 10].

Необхідно зазначити, що в основу податкової політики всіх країн світу увійшли розробки
вчених А. Сміта, Д. Рікардо, А. Вагнера, А. Лафера, П. Самуельсона, А. Зіденберга, Я. Карнаї,
Дж. Сакса, Д. Стігліца, Л. Хоффмана та інших. Зокрема, було визначено такі критерії
оподаткування: рівність, справедливість, неупередженість, всеосяжність, платоспроможність.
Проте, на думку професора Йохима Лангу – директора Інституту податкового права

Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
ВВП 537 700 712 900 949 900 807 415
Всього видатків, млн грн 137 108 174 254 241 430 242 400
Всього доходів, млн грн 133 522 165 939 231 723 209 700
Дефіцит бюджету, млн грн 3 586 8 315 9 767 35 500
Рівень інфляції, % 11,6 12,5 22,3 12,3
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Кьольнського університету, класичні принципи оподаткування вже не відповідають вимогам
сучасності. Під його керівництвом був створений проект Кодексу податкових законів для
держав Центральної і Східної Європи [8, с. 32]. На думку І. Лютого, в основу податкової
політики необхідно покласти такі принципи:

– стабільність, зрозумілість і прозорість;
– встановлення рівних умов оподаткування для всіх категорій платників;
– створення збалансованої податкової системи з урахуванням інтересів держави і

платників;
– забезпечення соціальних гарантів і захист малозабезпечених;
– стимулювання науково-технічного прогресу;
– стимулювання малого і середнього підприємництва;
– соціальне партнерство як основа адміністрування [9, с. 26].
Досліджують проблеми податкової політики такі вчені, як М. Азаров, Л. Абалкін,

А. Азримян, О. Василик, З. Варналій, В. Геєць, Т. Єфименко, А. Крисоватий, І. Лютий,
І. Луніна, П. Мельник, С. Онишко, С. Ріппа, А. Соколовська, Л. Тарангул, В. Федосєєв,
К. Швабій, С. Юрій та інші. На жаль, дослідники не зійшлися на єдиній думці щодо поняття
податкової політики та його сутності. На думку А. Крисоватого, податкова політика – це
діяльність держави у сфері встановлення, правового регулювання та організації стягнення
податків і податкових платежів до централізованих фондів грошових ресурсів держави [10, с. 24].

Ю. Іванов та О. Тищенко вважають, що це система відносин, що складаються між
платниками податків і державою, а також стратегії їх дій у річних умовах ведення господарства
і різних економічних системах [11, с. 13]. С. Юрій стверджує, що податкова політика, у її
широкому розумінні, – це інтегрований вираз соціально-економічних і етико-нормативних
питань, а тому проблема оподаткування увібрала в себе фундаментальність філософії,
прагматизм політики та раціональність економічної науки [12, с. 4]. Економічна енциклопедія
з політекономії за редакцією А. М. Румянцева дає таке визначення фіскальної політики – це
сукупність фінансових заходів держави щодо регулювання державних витрат і доходів для
досягнення певних соціально-економічних цілей [13, с. 307]. У Великому економічному
словнику за редакцією А. Азрилияна фіскальна політика визначається як свідоме застосування
витратних й податкових функцій держави з метою макроекономічних цілей [14, с. 685]. Словник
за редакцією Л. Абалкіна говорить, що податкова політика – це частина економічної політики
держави, що реалізується за допомогою змін податкової бази, ставок, пільг і знижок [15, с.
348]. С. Ріппа і Н. Пелепей стверджують, що в основні фіскальної політики лежить фіскальна
стратегія як довгостроковий курс, що розрахований на перспективу й передбачає вирішення
крупномасштабних завдань, які визначаються економічною і соціальною стратегією [16, с.
55]. Економічна енциклопедія, за редакцією С. Мочерного, визначає фіскальну політику як
складову фінансової політики держави, спрямовану на акумулювання необхідних коштів у
державному бюджеті та їхні витрати через механізм оподаткування з метою досягнення
окремих макроекономічних цілей – збільшення зайнятості, забезпечення стабільного
економічного зростання, регулювання сукупного попиту та пропозицій [17, с. 813]. Як
підсумок, можна навести думку С. Онишко і К. Швабія, які вважають, що питання чіткого
визначення податкової політики, при всій їх важливості, продовжують залишатися до кінця не
з’ясованими [18, с. 40]. Таким чином, відсутність чіткого визначення поняття та сутності
податкової політики вплинуло на розробку заходів щодо реформування системи
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оподаткування. На думку фахівців і керівників податкової служби, воно здійснювалося
інтуїтивно.

За основу корегування податкової політики України було взято на озброєння
концептуальний підхід С. Буряка. Він вважав, що одним із стратегічних напрямів при
реформуванні податкової системи України визначено необхідність здійснити послідовні заходи
щодо модернізації податкової служби України. Відповідно до визначеного напряму, збільшення
дохідної частини бюджету повинно відбуватися шляхом лібералізації податкового
законодавства, розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку
виробництва, а також розробки та впровадження сучасних форм управлін-
ської діяльності [19, с. 92].

По-друге, у процесі модернізації податкової системи України порушувався об’єктивний
економічний закон відповідності економічних відносин характеру і структурі продуктивних
сил. Економічні відносини  мають дві форми: фактичні, що склалися в суспільстві, або де-
факто, і ті з них, що набули правової форми або де-юре. Розглянемо дію цього економічного
закону на моделі суспільно-економічної формації (рис. 1).

Рис. 1. Динамічна модель соціально-економічної формації
Як відомо, основою життєдіяльності суспільства є продуктивні сили, до складу яких входять

робоча сила, засоби і предмети праці. При виробництві матеріальних і духовних благ люди
вступають між собою у економічні відносини, які є базою суспільства. У статистичній моделі
(етап 1) економічні відносини де-факто і де-юре співпадають між собою і відповідають
характеру та структурі продуктивних сил. Проте під дією науково-технічного прогресу
відбувається зміна продуктивних сил і вони переходять на етап 2. Економічні відносини де-
факто автоматично змінюються і відповідають продуктивним силам. Але їх правова форма
частково стає застарілою для оновлення продуктивних сил. Виникають прогалини і колізії в
нормативно-правовій базі економічних відносин і, зокрема, в системі оподаткування. Тоді
виникають тіньові економічні відносини, які поповнюють брак їх у формі де-юре. Це стало
основою негативного явища – ухилення від сплати податків, зборів і обов’язкових платежів.

Доречно тут згадати висловлювання М. Мацелика та В. Пригоцького, що особливу роль у
податковій політиці відіграє законотворчий процес [20, с. 220]. Реформування податкової
системи України здійснювалося на основі нормативно-податкової бази. З часу створення
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незалежної України Л. Тарангул виділила декілька етапів податкових реформувань. На початку
становлення Української держави (до 1995 р.) податкова система мала фіскальну спрямованість,
а менеджмент орієнтувався на забезпечення максимальних податкових надходжень до
бюджету. Другий етап розвитку (1996–1998 рр.) характеризувався зниженням частки податків
у ВВП та зменшенням рівня податкового навантаження на платників (зниження ставки податку
на прибуток до 30 %, ПДВ – до 20 %). Податкова політика спрямовувалася на досягнення
фіскально-регуляторної функції оподаткування. Відбулося її послаблення, оскільки
проводилась без урахування особливостей соціально-економічної ситуації в Україні та на
основі запозиченого світового досвіду, спостерігалася також неузгодженість із бюджетною
політикою.

Наступний етап податкових реформ – продовження модернізації податкових органів та
розробка і затвердження Концепції реформування податкової системи, а також створення
проекту Податкового кодексу [21, 15].

Необхідно зазначити, що послідовні заходи з модернізації ДПС здійснюються відповідно
до „Стратегічного плану розвитку ДПС України до 2013 року” [22], та „Концепції реформування
податкової системи” [23]. Згідно з Концепцією необхідно було до початку травня 2007 р.
завершити попередню роботу над проектом Податкового кодексу. Однак, як вважає К. Швабій,
процес створення Податкового кодексу „став предметом спекуляцій у політичному
середовищі”, а не результатом науково обґрунтованих підходів до його розробки [24, с. 54].

Така ситуація склалася тому, що проект Податкового кодексу створювався не на основі
вивчення економічної ситуації України, а шляхом копіювання аналогів західних країн.
В. Лагутін щодо цього зауважує, що завзятливість у дотриманні загальних міжнародних норм
і режимів у вітчизняній фіскальній і монетарній політиці перешкоджала завданням сталого
економічного зростання, що стояли перед нашою державою [25, с. 11]. Тому податкова система
України, на думку З. Варналія, поєднала в собі принципи двох податкових систем – європейської
(обкладанням обороту ПДВ) та американської (прибутковий принцип оподаткування).
Жорсткість української податкової системи визначена ексцентричним поєднанням обох
зазначених систем із базовою метою – ліквідація дефіцитності бюджету [26, с. 22].

Впровадження такої моделі системи оподаткування в Україні привело до тінізації
економічних відносин, особливо це виявилося при впровадженні податку на додану вартість
з його складною і непрозорою системою відшкодування і податку з доходів фізичних осіб. Це
сталося тому, що при розробці методології справляння цих податків не використовувалася
жодна економічна теорія. Концепцію теорії трудової вартості, розроблену в дослідженнях
А. Смітта, Д. Рікардо, К. Маркса, було відкинуто, а натомість нічого не запропоновано. Саме
ці методологічні підходи вплинули на встановлення теорії і практики організації і оплати праці
робітників у роботах Ф. Тейлора, Г. Емерсона, М. Вебера, Г. Ганна, О. Богданова.

Необхідно зазначити, що теорія трудової вартості притаманна українському менталітету.
Вона розглядалася у роботах вітчизняних учених ХІХ століття, таких як А. Антонович, Н. Зибер,
Г. Сидоренко, Є. Слуцький, М. Туган-Барановський. У другій половині ХХ століття теорія
трудової вартості збагатилася роботами А. Андрієнко, А. Алимова, Д. Богині, І. Бондар,
В. Гейця, В. Голікова, Б. Данилишина, В, Зайцева, А. Онопрієнко, Н. Прокопенко, В. Пинзеника,
М. Чумаченко, А. Чухно, О. Турецького та інших.

Нехтування теорією трудової вартості відобразилося на серйозних прорахунках при
формуванні системи оподаткування в Україні. Плутанина в поняттях таких економічних
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категорій, як вартість і ціна робочої сили, необхідна, додана і додаткова вартість, не надали
можливості сформувати систему оподаткування, яка б відповідала концепціям теорії систем,
розробленої ще Норбертом Вінером. Окремі податки не об’єднані єдиною методологічною
базою, а тому суперечливі і колізійні.

Також доречно навести висловлювання академіка В. Гейця, який вважає, що внаслідок
руйнації не відбувається відтворення і передання через накопичення повсякденних знань, що
нагромадилися в результаті історичного досвіду [27, с. 58]. Відсутність спирання на економічну
теорію при формуванні економічної стратегії вітчизняного народногосподарського комплексу
мало місце. „Це неправильно, – відзначив Богдан Данилишин, – коли відсутня стратегія розвитку
держави, бо ми рухаємося, скажемо так, по типу броунівського руху” [28, с. 3]. Саме тому
розробка напрямів модернізації податкової системи України становить проблеми значної
складності через те, що не було розроблено соціально-економічної моделі України у
майбутньому. У таких умовах реформування податкової системи іде не випереджувальними,
а відстаючими кроками. Так, в умовах економічної кризи замість застосування стимулюючої
концепції податкової системи, яка розроблена в роботах Г. Девіса, А. Лафера, Дж. Кейнса,
Д. Макгайра, Ф. Нітті, В. Парето, П. Самуельсона, М. Фрідмена, Е. Шварта та апробована в
передових країнах світу, була впроваджена і до останнього часу діє дискреційна фіскальна
політика збільшення податкового навантаження на підприємницькі структури. Хоча
економічна теорія вважає, що при економічному спаді необхідне зменшення податкового
тиску та збільшення доходів населення, що веде до зростання попиту на товар. Так, кейнсіанці
(Кейнс, Хансен, Оуен, Хеллер та ін.) рекомендують у ситуації кон’юнктурного недовантаження
збільшувати витрати держави або знижувати податковий тягар з метою зростання ефективності
попиту. Якщо значно перевищує попит і спричиняє підвищенню цін, тобто зростанню інфляції,
то держава повинна понизити попит через підвищення податкового навантаження і обмежити
свої видатки. Цю концепцію підтримує В. Бодров, який вважає, що за нинішнього, переважно
фіскального і репресивного характеру така система оподаткування стає швидше гальмом ніж
локомотивом економічних перетворень. У суспільстві на сьогодні немає сумнівів щодо
необхідності якнайшвидшого кардинального реформування податкової сфери [29, с. 63].

Існує і протилежна думка, що у фіскальній галузі необхідно відійти від дискусій про
зниження податкових квот. Зниження податків найбагатшим, як і зниження податків з прибутків
юридичних осіб, яке було з погляду податкової конкуренції цілком безпідставним, не мало
жодного впливу на прискорення економічної динаміки. Зниження податкових квот призведе
в майбутньому до жорсткого обмеження стандартів і інших послуг. Водночас зниження квот,
замість стимуляції вітчизняного попиту, частково переслідує прибутки та інвестиції за кордон,
фактично гальмує зростання економіки [30, с. 48].

Порівняємо тепер сукупний податок корпорацій у деяких країнах, що розрахований за
методологією Світового банку. Україна за цим показником посідає 145 місце серед 178 країн,
ставка сукупного податку становить 57,3 %. У Казахстані сукупний податок становить 36,7 %
(58 місце), у Китаї – 73,9 % (164 місце), Панамі – 50,8 % (128 місце), Колумбії – 82,4 % (168
місце), Македонії – 49,8 % (119 місце), Венесуелі – 53,3 % (139 місце) [31, с. 56].

Як підсумовує З. Варналій, недосконалість політики оподаткування призвела до таких
проблем у податковій системі, як:

– податкова заборгованість платників перед бюджетом і державними цільовими фондами;
– бюджетна заборгованість із відшкодуванням ПДВ;
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– ухилення від оподаткування;
– нерівномірне податкове навантаження на платників [26, с. 24].
Нове керівництво України В. Януковича – М. Азарова з метою усунення недоліків у

податковій політиці здійснило ряд ефективних кроків щодо її коригування. По-перше, визначено
стратегічну концепцію підходу щодо реформування економіки України і, зокрема, податкової
системи. За словами А. Азарова, державі рано відмовлятися від своєї ролі регулятора
економіки, тому що на шляху її розвитку є багато перешкод, у тому числі в сфері регулювання,
адміністративного та податкового тиску [32, с. 3].

По-друге, Кабінетом Міністрів України прийнято постанови:
–  „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку

на додану вартість”;
–  „Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік”.
По-третє, Верховною Радою України прийнято закони України:
– „Про засади зовнішньої і внутрішньої політики України”;
– „Про Бюджетний кодекс України”;
– „Про податковий кодекс України”.
Як зауважує Президент України Віктор Янукович, країну необхідно вивести із глухого кута

стагнації, змінити застарілу модель економіки, дати новий поштовх соціальному розвитку.
Немає сумнівів, що за наявності політичної волі до 2014 року цей шлях буде пройдено [33, с. 2].
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ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА
АМОРТИЗАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ
ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано вплив оподаткування на амортизаційну політику
підприємства в Україні в умовах дії положень Податкового кодексу, що регулюють порядок
нарахування амортизаційних відрахувань.

The article depicts influence of taxation on enterprise amortization policy in Ukraine under
the Tax Code conditions which regulate the amortization procedure.

Ключові слова: основні засоби, амортизаційні відрахування, інноваційний розвиток.

Інвестиційна привабливість економіки України значною мірою залежить від реальних умов
господарювання, які складаються, в тому числі, внаслідок дії податкового законодавства.
Податкове законодавство створює правове поле дії суб’єктів господарювання не тільки
стосовно відносин з державою відносно нарахування та сплати податків, але й, певною мірою,
регулює внутрішню економічну політику підприємства та її складові: облікову, дивідендну,
амортизаційну політику, тощо.

Водночас обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів підприємства зумовлює
необхідність у пошуку шляхів їх розширення. Головним джерелом розширеного відтворення
підприємства є прибуток, який, у свою чергу, є результатом взаємодії факторів виробництва
в процесі виробництва. На формування прибутку значною мірою впливає амортизаційна
політика підприємства, що включає не тільки внутрішні регламенти стосовно методів, способів,
ставок і норм нарахування амортизаційних відрахувань, але і загальні підходи до питань
ремонтів, реконструкції, модернізації та заміни основних засобів. Разом з тим амортизаційні
відрахування є не тільки розрахунковою складовою у обрахунку прибутку підприємства до
розподілу. У сучасних умовах вони перетворюються в окремий дієвий фінансовий ресурс,
що є результатом існування часового лагу між моментом нарахування амортизаційних
відрахувань та фактичною необхідністю поновити основні засоби.

Питанням теорії і практики впливу оподаткування на амортизаційну  політику підприємств
та їх інноваційний розвиток присвячено наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених. Серед
вітчизняних авторів, що приділяють значну увагу цим питанням, необхідно відзначити
В. Андрущенка, З. Варналія, В. Вишневського, Ю. Іванова, І. Крисоватого, М. Кучерявенка,
І. Луніну, І. Лютого, П. Мельника, А. Соколовську, Л. Тарангул, Л. Шаблисту, С. Юрія та інших.
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Віддаючи належне напрацюванням учених – економістів з питань теорії, методології та
практики податкового регулювання функціонування та амортизації основних засобів, доцільно
зазначити, що багато проблем не було відповідно вирішено, а кризові явища в економіці
сприяли їх загостренню. До таких проблем, на нашу думку, потрібно віднести проблему
практичного реформування механізму нарахування амортизаційних відрахувань та
податкового стимулювання інноваційного розвитку. Зростання значення амортизації, як
джерела відтворення основних засобів, зумовлюється впливом науково-технічного прогресу,
змінами у формуванні структури капіталовкладень, прискоренням морального зносу,
переглядом норм амортизаційних відрахувань у бік збільшення, розширенням прав підприємств
у використанні нарахованих сум амортизації. Саме тому оптимальне формування складових
системи амортизаційної політики та її взаємозв’язок з інвестиційно-інноваційним розвитком
є недостатньо дослідженим і має важливе значення для його розуміння.

У економічній літературі розглядають одне із складних дискусійних питань – можливість
використання амортизаційних відрахувань на розширене відтворення. Дотепер воно остаточно
не вирішене. Існує думка, відповідно до якої накопичена амортизація не може бути джерелом
накопичення основних засобів. Водночас більшість економістів підтверджують, що в сучасних
умовах амортизаційні відрахування – це джерело розширеного відтворення основних засобів.
Так, І. А. Журавльова вважає, що амортизаційні відрахування є одним із основних власних
джерел інвестицій для виробничих підприємств (а в умовах суттєвого зниження дохідності
бізнесу і значного скорочення можливостей довгострокового кредитування – основним
джерелом інвестицій)[1, c. 83].

Особливої уваги заслуговують дослідження М. Чумаченка, в яких подано критичні
зауваження й обґрунтовано, що амортизаційні відрахування мають подвійну функцію, тобто,
з одного боку, вони є розрахунковими витратами в собівартості продукції, а з іншого – їхня
сума у виторзі від реалізації продукції (робіт, послуг) є джерелом фінансування інвестицій
підприємства [2, c. 7].

На неналежне використання потенціалу амортизації як одного з найефективніших
інструментів фінансування оновлення основних фондів насамперед вказує наявність тенденції
до збільшення ступеня зносу основних засобів. Незважаючи на значні обсяги інвестицій в
основний капітал, в економіці спостерігається перманентне зростання зносу основних засобів.
Динаміка обсягу інвестицій в основний капітал у фактичній вартості упродовж 2006–2010
роках була така: 125 253,7 млн грн у 2006 р. (у відсотках до попереднього року 119,0); 188 486,1
млн грн у 2007 р. (129,8 %); 233 081,0 млн грн у 2008 р. (97,4 %); 151 776,8 млн грн у 2009 р. (58,5
%); 49 056,0 млн грн у І півріччі 2010 р. (92,6 %). Індекс інвестицій в основний капітал до 1990
р. у 2008 р. становив 85,4 % [3].

Суттєвим недоліком чинної амортизаційної системи є те, що вона не створює умов для
оновлення основних фондів у найважливіших сферах економічної діяльності, таких як:
промисловість, транспорт, виробництво енергії, сільське господарство, де ступінь зносу
основних засобів є одним із найвищих. Іншим недоліком є послаблення ролі амортизації як
джерела інвестиційно-інноваційного розвитку, оскільки спостерігається зниження частки
власних коштів підприємств та організацій у структурі джерел фінансування інвестицій.

Спостерігається тенденція випереджаючого зростання витрат на поліпшення основних
фондів, порівняно із зростанням інвестицій в основний капітал. У підприємств мотивація до
збільшення витрат на здійснення капітального ремонту є більшою за придбання нових основних



94                                                                                                             Податки

засобів. Водночас ці відрахування не фактичні, а розрахункові витрати, які повертаються
підприємству у вигляді коштів від реалізації продукції (робіт, послуг). Отже, амортизаційні
відрахування є джерелом фінансування, які підкріплені наявністю коштів, і можуть бути
використані на інвестиційно-інноваційну діяльність підприємства [4].

Введення в дію з 01.04.2011 р. розділу ІІІ Податкового кодексу України революційно змінило
не тільки порядок обрахування амортизаційних відрахувань, але і їх вплив на оподатковуваний
прибуток.

Проте, якщо норми статті 8 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”
передбачали прямий вплив суми нарахованих амортизаційних відрахувань основних засобів
на об’єкт оподаткування, норми Податкового кодексу України, що регламентують ці питання,
передбачають відтермінування цього впливу в часі та його опосередкований характер.

Такий стан речей є наслідком закладеного в основу третього розділу Кодексу принципу
відповідності доходів і витрат, внаслідок чого амортизаційні відрахування, які включаються до
складу операційних витрат, є складовою податкової собівартості готової продукції (робіт,
послуг) і зменшують об’єкт оподаткування тільки в момент виникнення доходу.

Таким чином, досягається певний фіскальний ефект, а також спрощення податкового
обліку витрат. Водночас зниження обсягів реалізації в кризовий та посткризовий період не
тільки призводить до „омертвління” амортизаційних відрахувань у залишках незавершеного
виробництва та нереалізованої продукції (робіт, послуг), але і спричиняє збільшення
податкового тиску на підприємство, оскільки відсутність прямого впливу амортизаційних
відрахувань основних засобів виробничого призначення на формування об’єкта
оподаткування збільшує податкове навантаження на іншу операційну та інвестиційну діяльність
суб’єктів господарювання.

Тобто за умови зменшення чи відсутності доходів від реалізації підприємство втрачає не
тільки основне та додаткове джерело внутрішнього фінансування – операційний прибуток та
амортизацію, але і за рахунок податкових вилучень частини доходів від інвестиційної та іншої
операційної діяльності зменшує запас фінансової стійкості.

Поява ознак кризових явищ в економіці вимагатиме певних змін у характері податкової
політики. Дискреційний характер податкової політики повинний проявлятися, за таких
обставин, в законодавчих змінах, які стосуватимуться не тільки, і навіть не стільки податкових
ставок і пільг, як збільшення внутрішніх фінансових можливостей підприємства за рахунок
зміни впливу амортизаційних відрахувань на фінансовий та податковий результат.

Досвід нарахування і обліку амортизаційних відрахувань країн – нових членів
Європейського Союзу – свідчить про той факт, що амортизаційні відрахування
використовуються в поточному періоді на здійснення інновацій та інвестуються в нові основні
засоби. Ці країни здебільшого застосовують методи і способи нарахування амортизаційних
відрахувань, передбачені Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і фінансової
звітності (IFRS). У свою чергу, податкові реформи в цих країнах призводять до зміни акцентів
стосовно оподаткування прибутку підприємств.

Моделювання зв’язків між амортизаційним та інноваційним процесами на підприємстві
підтверджує значний вплив механізму амортизації як інвестиційний (прибутковість
підприємства), так і на інноваційний (модернізацію і оновлення технологічного та
управлінського процесу науково місткою продукцією) розвиток підприємств.
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Податковий кодекс України максимально поєднав бухгалтерський та податковий обліки
основних засобів і механізми нарахування амортизаційних відрахувань. Водночас уже
найближчим часом можна прогнозувати, що різниці між податковим і бухгалтерським обліком
основних засобів, що збереглися в Кодексі, спричинятимуть появу відмінностей в оцінках
основних засобів за даними бухгалтерського і податкового обліків, а, відповідно, і різниці в
нарахованих амортизаційних відрахуваннях.

Такий висновок, зокрема, слідує з того факту, що податкове законодавство стимулює
покращання основних фондів і не сприяє  модернізації та оновленню основного капіталу
українських підприємств. Згідно з нормами п.п. 146.11–146.12 ст. 146 Податкового кодексу
України, як для ремонтів, так і для інших видів поліпшень основних засобів (модернізація,
модифікація, реконструкція, добудова, дообладнання) передбачено 10-відсотковий ліміт
стосовно віднесення на витрати вартості визначених поліпшень. На нашу думку, необхідне
чітке розмежування понять „ремонт” та „модернізація”, що дозволить стимулювати інвестиції
в основний капітал порівняно зі збільшенням витрат на здійснення капітального та поточного
ремонтів, за умови віднесення таких витрат на зменшення об’єкта оподаткування за фактом
їх завершення, а не через механізм нарахування амортизації.

У свою чергу, чинний механізм нарахування амортизації, на відміну від механізму, що
застосовувався до введення в дію розділу ІІІ Податкового кодексу, більше пов’язує законодавчо
визначені норми амортизаційних відрахувань з економічно обґрунтованими норми шляхом
класифікації груп основних засобів за мінімально допустимими строками амортизації, що
свідчить про застосування загальносвітових стандартів.

Так, згідно з порівняльним дослідженням особливостей сплати податку з доходів
корпорацій, проведеним AGN International, з-поміж 86 країн світу, лише у двох – Росії та
Великобританії – передбачається застосування різних норм амортизації основних засобів без
права використання економічних норм амортизації, які застосовуються в бухгалтерському
обліку, для податкових цілей. У більшості країн норми податкової амортизації наближені до
норм економічної амортизації або навіть їх перевищують. В узагальненому вигляді відомості
щодо норм податкової амортизації необоротних активів у деяких країнах – нових членах ЄС –
подано у таблиці 1.

Необхідність наближення норм амортизації до економічно обґрунтованого рівня є
очевидним заходом, якого потребує економіка України в кризових умовах з метою підтримки
реального сектору економіки, припинення необґрунтованого вилучення обігових коштів
підприємств під виглядом податку з прибутку.

Ведення в дію розділу ІІІ Податкового кодексу України „Податок на прибуток” з 01.04.2011
року суттєво змінило ситуацію з неможливістю використання прискореної амортизації до
інших груп основних засобів. Пунктом 145.1.5 статті 145 Кодексу дозволено використовувати
для нарахування амортизаційних відрахувань будь-якого з методів нарахування амортизаційних
відрахувань, які передбачені Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку, в тому числі і прискореного зменшення залишкової вартості. Водночас норми Кодексу
передбачають суворе адміністрування мінімальних строків корисного використання основних
засобів, що негативно впливатиме на їх оновлення та здійснення інновацій. Так, для
передавальних пристроїв передбачено мінімально допустимий строк експлуатації 10 років,
для машин і обладнання – 5 років.
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Таблиця 1
Норми податкової амортизації необоротних активів у країнах ЄС

Джерело. Складено за:  Mooij R. Alternative Systems of Business Tax in Europe : An applied analysis of
ACE and CBIT Reforms [Electronic Resource] / Ruud A. de Mooij, Michael P. Devereux // Office for Official
Publications of the European Communities. – 2009. –155p.Mode of access:http://ec.europa.eu/taxation_customs/
resources/documents/.../acecbit_study.pdf

Аналіз міжнародної практики реформування національних податкових систем свідчить,
що світова фінансова криза стала поштовхом для все більш активного використання механізму
прискореної амортизації країнами світу. Серед найбільш поширених необхідно відзначити
такі підходи до її застосування: запровадження прискореної амортизації для окремих видів
інвестицій; запровадження прискореної амортизації для малого та середнього бізнесу;
встановлення „бонусних” норм разового списання вартості окремих видів необоротних
активів.

Окремі країни запровадили механізм прискореної амортизації для окремих видів
інвестиційної діяльності. Наприклад, у Канаді пропонується прямолінійна річна ставка
амортизації у розмірі 50 % для виробничого та переробного обладнання, придбаного у період
до 2012 року. Вартість комп’ютерного обладнання, придбаного протягом 2009–2010 років,
може бути повністю списана протягом одного року. Індія пропонує підвищені норми
амортизації для нового комерційного обладнання. В Ірландії вартість обладнання, що
забезпечує енергозбереження, може бути повністю списана протягом року після придбання.

У деяких країнах право на застосування прискореної амортизації надається підприємствам
малого та середнього бізнесу. Наприклад, у Німеччині подібні можливості передбачені для
операцій з придбання рухомих необоротних активів невеликими компаніями.

Іншим різновидом прискореної амортизації є запровадження „бонусних” норм
амортизації. Так, у Росії за окремими видами обладнання передбачено можливість
одноразового списання на витрати від 10 % до 30 % їх вартості. За результатами проведеної
податкової реформи у Литві підприємствам надано право зменшувати оподатковуваний
прибуток на суму до 50 % від вартості технологічних інвестицій безпосередньо у податковому

Норми амортизації
Країна

будівлі обладнання нематеріальні
активи

Болгарія SL 4 % SL 15 % SL 25 %
Кіпр SL 4 % SL 10 % SL 8 %
Чехія DB 30 років DB 10 років SL 16.7 %

Естонія н.д. н.д. н.д.
Мальта SL 10 %,

SL 2 %
SL 20 % SL 8 %

Угорщина SL 2 % SL 14.3 % SL 8 %
Ірландія SL 4 % SL 12.5 % SL 10 %
Литва DB 25 % DB 40 % DB 66.7 %
Латвія DB 10 % DB 40 % SL 20 %

Польща SL2.5% SL10% SL20%
Румунія SL 2.5 % SL 50 %,

SL 8.3 %
SL 50 %,
SL 5.5 %

Словаччина DB 20 років DB 6 років SL 20 %
Словенія SL 3 % SL 20 % SL 10 %

http://ec.europa.eu/taxation_customs/
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періоді їх придбання [5]. У Великій Британії кожний рік підприємства отримують право
застосовувати 100-відсоткову норму амортизації для перших 50 тис. фунтів інвестицій у
виробничі будівлі та обладнання.

Однак не доцільно розглядати прискорену амортизацію лише як тимчасовий інструмент
подолання наслідків світової фінансової кризи. Дослідження свідчать, що у короткостроковому
періоді подібні заходи не дають відчутного ефекту, отже, не сприяють істотно вирівнюванню
циклічних коливань в економіці. Однак у довгостроковому періоді, за умови відсутності
перешкод у доступі на світовий ринок капітальних активів, прискорена амортизація позитивно
впливає на формування капіталу, стимулюючи збільшення інвестицій у необоротні активи.

Разом з тим необхідно підкреслити, що при застосуванні механізму прискореної амортизації
вкрай необхідним є виважений цільовий підхід, що чітко б визначав сферу його застосування.
При запровадженні прискорених норм амортизації з метою активізації інвестицій в необоротні
виробничі активи потрібно усвідомлювати, що їх джерелом може стати не тільки скорочення
поточного споживання або зменшення фінансування державного сектору економіки
(внаслідок зменшення податкових надходжень), але і вилучення грошових коштів з інших
напрямів інвестування. Надто агресивна підтримка малого та середнього бізнесу може мати
наслідком не його зростання, а дроблення підприємств великого бізнесу, як це сталося внаслідок
запровадження спрощеної системи оподаткування із застосуванням єдиного податку.

Для подолання негативних тенденцій в амортизаційній політиці, зростання ролі амортизації
як джерела фінансування оновлення основних фондів, створення зацікавлення впровадженням
і виробництвом сучасних технологій необхідно вжити ряд заходів:

1. Звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від реалізації інноваційних проектів
на певний період ( так звані податкові канікули). На сьогодні такий інструмент застосовується
при оподаткуванні прибутку підприємств, що виробляють устаткування, яке працює на
відновлювальних джерелах енергії, прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних
заходів та реалізації енергоефективних проектів. Однак надані статтею 158 Податкового кодексу
України пільги обмежуються 50–80 відсотками пільгованого прибутку, стосуються виключно
підприємств, що застосовують визначені заходи та передбачають суворий бюджетний контроль
за цільовим спрямуванням коштів, що вивільняються від застосування пільг. Такий інструмент
повинний використовуватися стосовно всіх інноваційних проектів, незалежно від галузі.

2. Пільгове оподаткування прибутку, отриманого в результаті використання патентів,
ліцензій, „ноу-хау” і інших нематеріальних активів, що входять до складу інтелектуальної
власності. Використання для цих об’єктів термінів нарахування амортизаційних відрахувань,
що дорівнюють термінам їх корисного використання. (Нині ці терміни, згідно з Кодексом,
встановлюються відповідно до правовстановлюючих документів на нематеріальний актив).

3. Залучення до виробництва новітніх засобів виробництва необхідно стимулювати
встановленням на ці основні засоби (наприклад, робототехніку, основні засоби, пов’язані з
розвитком біотехнологій ) вкрай низьких мінімальних допустимих строків корисного
використання. Отже, створення попиту на ці засоби виробництва дозволить суттєво поновити
технічний та технологічний парк вітчизняних підприємств, сприятиме мотивації до їх
виробництва та впровадження.

4. Норми Кодексу передбачають віднесення до складу витрат, що зменшують об’єкт
оподаткування, суми витрат, пов’язані з ремонтом і поліпшенням об’єктів основних засобів у
межах 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного
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(податкового) року. Отже, поліпшення діючих нематеріальних активів повинно збільшувати
вартість цих об’єктів, що негативно впливатиме на їх відповідність сучасним аналогам. Тобто
вважаємо доцільним є поширення зазначеного вище правила стосовно основних засобів на
нематеріальні активи господарюючих суб’єктів.

5. З метою заохочення підприємців до збільшення інвестування в наукові дослідження й
розробки доцільно встановити норми амортизації нематеріальних активів, що містять
результати досліджень на рівні, не нижчому за рівень норм амортизації, встановлених для
комп’ютерної техніки, й передбачити можливість нарахування прискореної амортизації на
нематеріальні активи, створені у процесі власних наукових розробок.
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СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЮ В

АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ

У статті проведено аналіз змін в адмініструванні податку на додану вартість,
пов’язаних із запровадженням Податкового кодексу, та методів удосконалення
електронного контролю при адмініструванні ПДВ. Розкрито сутність та дано загальну
характеристику системи. Досліджено план реалізації, ресурси, необхідні для реалізації
цього проекту, очікувані результати та всі можливі ризики, пов’язані з впровадженням
системи електронного контролю адміністрування ПДВ.

In the article the analysis of changes is conducted in administration of tax value-added,
which are related to introduction of the Internal revenue code and methods of improvement of
electronic control at administration of VAT. Essence and general description of the system is
exposed. Investigational plan of realization, resources are needed for realization of this Project,
expected results and all possible risks, related to introduction of Project of introduction of the
electronic checking of administration of VAT system.

Ключові слова: податок на додану вартість, адміністрування, електронний контроль,
перевірки, ризики.

Податок на додану вартість є одним із найбільш суперечливих у податковій системі України.
З одного боку, це одне з найпотужніших джерел формування доходів бюджету, а з іншого –
нестабільність правового регулювання і складність адміністрування дають підстави
стверджувати, що ПДВ є загрозою для економіки України.

Досить важливим моментом дослідження є аналіз змін в адмініструванні податку на додану
вартість, які пов’язані із запровадженням Податкового кодексу, та методів удосконалення
електронного контролю при адмініструванні ПДВ.

Метою статті є розробка обґрунтованих пропозицій щодо впровадження системи
електронного контролю адміністрування податку на додану вартість в контексті модернізації
адміністрування ПДВ.

Реалії сьогодення свідчать, що бюджетоформуючий податок на додану вартість
перетворюється на бюджетовитратний. Деструктивною для економіки держави загалом є
прогресивна динаміка відшкодування податку на додану вартість „живими” грішми як щодо
внутрішніх оборотів, так i щодо зовнішньоекономічних операцій i відсутність такого само

© Матухно М. О., 2011
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зростання коштів у бюджеті. Процедура відшкодування податку на додану вартість має багато
проблем і неузгодженостей. Крім того, протягом останніх п’яти років Україна поступово
наближається до балансу отриманого i відшкодованого з бюджету податку на додану вартість.

Незрозумілим залишається той факт, що основна сума податкової заборгованості із ПДВ
припадає на підприємства-виробники, а суми, пред’явлені до відшкодування ПДВ,
погашаються організаціям-посередникам, а отже, виникає потреба у ліквідації цієї диспропорції
(рис. 1, 2).

Оскільки основною метою функціонування кожного підприємства є отримання прибутку,
то сума від реалізації виробленої продукції буде значно більшою від суми, витраченої на
виробництво такої продукції. Отже, відповідно сума податкового кредиту (далі – ПК) буде
меншою від суми податкових зобов’язань (далі – ПЗ) (рис. 3).

Рис. 1. Формування сум податкових зобов’язань і податкового кредиту підприємствами-
виробниками

Рис. 2. Формування сум податкових зобов’язань і податкового кредиту підприємствами-
посередниками
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Рис. 3. Схема виникнення податкової заборгованості
Оскільки при експорті товару ставка податку на додану вартість становить 0 %, то,

відповідно, сума податкового кредиту буде більшою від суми податкових зобов’язань (рис. 4).

Рис. 4. Схема виникнення від’ємного значення ПДВ (відшкодування)
Як наслідок, надмірна кількість перевірок суб’єктів господарювання, які декларують

від’ємне значення податку на додану вартість, а також їх постачальників по ланцюгах (щодо
правомірного включення до податкових зобов’язань сум ПДВ, відображених у податкових
накладних, які споживачем включені до податкового кредиту, тобто проведення зустрічних
звірок) часто призводить до невиправданого втручання податкових органів у діяльність
суб’єктів господарювання, значних трудових затрат, знижує ефективність таких перевірок,
призводить до порушення законодавчо встановлених термінів проведення перевірок і
відшкодування, але не виключає зникнення ПДВ на так званих ланцюгах „фіктивних” фірм.

Враховуючи обмеженість терміну проведення перевірок достовірності декларування сум
ПДВ до відшкодування та з метою забезпечення якомога меншого втручання в діяльність
суб’єктів господарювання, виникає необхідність в автоматизації процесів проведення
зустрічних перевірок, тобто проведенні „електронної перевірки”.

Подання в електронному вигляді розшифровок податкових зобов’язань і податкового
кредиту з ПДВ, реєстру отриманих і виданих податкових накладних, зіставлення цих контрагентів
дозволяють на початковому етапі виявляти платників податків, які декларують неповний обсяг
податкових зобов’язань, а також це надає можливість отримувати інформацію про
підприємства, що мають взаємовідносини з платниками, які ухиляються від декларування та
сплати податкових зобов’язань з ПДВ. Система автоматизованої розшифровки податкових
зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ платників податку в розрізі контрагентів дає
можливість оперативно виявляти злочинні схеми ухилень від сплати податків та ефективніше
збирати необхідну доказову базу.

До основних проблем у сфері адміністрування ПДВ потрібно віднести: значний обсяг
перевірок платників податку, які проводяться у ручному режимі, потребують значних людських
ресурсів і часу, що нерідко перевищує встановлені законодавством граничні терміни;
переважне спрямування зусиль контролюючих і правоохоронних органів на розкриття вже
скоєних правопорушень у сфері ПДВ, а не на їх профілактику та запобігання; можливість
прийняття суб’єктивних рішень державними органами щодо відшкодування ПДВ на користь

ПЗ > ПК

ПЗ - ПК = Сплата суми ПДВ до бюджету
(ймовірність виникнення податкової заборгованості)

ПЗ < ПК

ПЗ - ПК = Бюджетне відшкодування ПДВ
(виникнення від'ємного значення)
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окремих платників податку; невідповідний рівень технічного забезпечення, що дуже гальмує
роботу системи та не дозволяє використовувати принципово нові технології; кваліфікація
працівників не завжди відповідає належному рівню, що призводить до неякісного контролю
при адмініструванні ПДВ та здійсненні контрольно-перевірочної роботи.

Аналіз існуючих схем ухилення від оподаткування ПДВ свідчить про те, що практично всі
схеми спеціалізуються на отриманні бюджетного відшкодування шляхом проведення сумнівних
операцій з використанням „фіктивних фірм”. Такими схемами користуються як експортери
продукції, так і ті, що реалізують продукцію власного виробництва на внутрішньому ринку з
метою мінімізації своїх податкових зобов’язань.

Важливим аспектом у вдосконаленні адміністрування податків є використання
інформаційно-технічних систем для покращання процесів пошуку, збирання, накопичення,
обробки, захисту, передачі та використання інформації податковою службою. Зокрема,
автоматизація податкових функцій передбачає проведення комплексу процедур з реєстрації
платників податків, електронної обробки аналітичної та статистичної звітності, автоматичного
формування плану перевірок із застуванням сучасних технологій.

Пріоритетним напрямом проведення змін в адмініструванні податків є надання електронних
послуг платникам податків, а саме – створення системи гарантованої доставки податкової
звітності, дистанційної взаємодії податкових органів з платниками податків, що дозволить
покращити культуру платників податків щодо своєчасної та повної сплати податків.

Основними пропозиціями щодо удосконалення контролю при адмініструванні ПДВ є такі:
– запровадження електронної системи проведення перевірок платників податків, що

забезпечить більш швидкі та об’єктивні результати перевірок без порушення термінів їх
проведення;

– проведення заходів щодо профілактики та запобігання скоєння підприємствами
правопорушень у сфері ПДВ, як результат – недопущення зловживань з боку підприємств, а
отже, недопущення втрат бюджету;

– проведення перевірок з відшкодування ПДВ за умови стовідсоткової відсутності ризиків,
виключно електронною системою проведення перевірок, що забезпечить недопущення
зловживань з боку як податківців, так і підприємств, недопущення проявів корупції при
виконанні службових обов’язків, недопущення втрат бюджету;

– забезпечення новітніми інформаційними, комп’ютерними, телекомунікаційними
технологіями і технологіями зв’язку, що дозволить швидко та якісно виконати службові
обов’язки;

– забезпечення штату ДПІ висококваліфікованими фахівцями, збільшення розміру
заробітної плати працівникам, створення позитивного іміджу державного службовця,
створення гідних умов праці, постійне підвищення кваліфікації кожного працівника.

Впровадження системи електронного контролю в контексті модернізації адміністрування
ПДВ повинно вписуватися в звичайний процес планування проектів у ДПІ.

План реалізації проекту впровадження повинний містити таку інформацію:
– цілі, завдання та критерії оцінки;
– персонал;
– процедури і методику;
– навчання;
– графік;
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– ресурси, необхідні для реалізації проекту.
Розглянемо більш детально складові цього плану.
Цілі, завдання та критерії оцінки. Очікувані результати проекту повинні бути чітко визначені.

Ступінь відповідності цим результатами становить собою основу для подальшої оцінки проекту.
Для визначення цілей, завдань і критеріїв оцінки необхідно виконати такі дії:

– описати проект у термінах очікуваних результатів (тобто кінцевого продукту). Опис
повинний включати форму подання та зміст результатів. Повинні бути також чітко визначені
договірні вимоги і відповідні стандарти;

– визначити загальні цілі проекту. Метою цього проекту може бути визначення ступеня
покращання якості проекту в результаті застосування системи електронного контролю;

– визначити конкретні завдання, які реалізують поставлені цілі. Кожній меті можна поставити
у відповідність одне або кілька конкретних завдань з кількісно оцінюваними результатами.
Прикладом такого завдання може бути порівняльний аналіз якості проекту, отриманого за
допомогою застосування системи електронного контролю і без нього. Проект може включати
специфікацію вимог до ПК, багаторівневі і детальні проектні специфікації;

– визначити критерії оцінки результатів. Щоб визначити ступінь успіху проекту, необхідно
використовувати набір критеріїв, заснованих на згаданих вище завданнях. Одним із критеріїв
може бути ступінь несуперечності проекту та контрольованості виконання вимог ПК. Значення
критеріїв повинні порівнюватися з базовими цінностями, отриманими до виконання проекту.

Персонал. Фахівці, вибрані для участі в Проекті, мають відповідний авторитет і вплив, а
також є прихильниками нової технології. Група включає як технічних фахівців, так і спеціалістів,
які зацікавлені у новій технології і розбираються в її використанні. Група має високі здібності
до комунікації, знає особливості організаційних процесів і процедур, а також предметної
галузі.

Процедури та методика. Необхідно чітко визначити процедури і методику, які регулюють
використання системи електронного контролю у проекті. Це завдання швидше може бути
більш довгим і складним, ніж очікується, при цьому може виявитися, необхідно залучити й
інших спеціалістів.

Навчання. Повинні бути визначені види і обсяг навчання, необхідного для виконання
проекту. При плануванні навчання потрібно враховувати три види потреб: технічні, управлінські
та мотиваційні.

Графік. Необхідно розробити графік, що включатиме етапи проведення робіт.
Ресурси, необхідні для реалізації проекту. Одним із основних етапів, необхідних для реалізації

проекту, є залучення різних ресурсів, необхідних державним податковим інспекціям для
реалізації та виконання своїх функцій, а саме функцій контролю.

Ресурси включають персонал (людські ресурси), технічні засоби (інформаційні ресурси),
фінансування (матеріальні ресурси), ресурси часу.

Дані про персонал можуть визначати конкретних фахівців або вимоги до кваліфікації,
необхідної для успішного виконання проекту. Фінансування повинне визначатися окремо по
кожному виду робіт: придбання системи, установка, навчання, окремі етапи проектування.

Ресурси, необхідні для навчання (робочі кабінети та обладнання, відповідальні керівники
та методичні рекомендації), повинні відповідати плану проекту.
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На підставі зазначеного вище можна зробити висновки, що на сьогодні завдання податкової
служби – ліквідувати інструментарій мінімізації та зменшити вплив тінізації на реальний сектор
економіки.

Результатами реалізації проекту повинні бути мінімізація суб’єктивного впливу податківців
на процеси адміністрування податків, мінімізація впливу ризикових суб’єктів господарювання
на реальний сектор економіки, зменшення терміну проведення перевірок достовірності
декларування сум ПДВ до відшкодування, забезпечення якомога меншого втручання в
діяльність суб’єктів господарювання, автоматизація процесів проведення зустрічних звірок,
тобто проведення „електронних перевірок”, поліпшення ефективності роботи органів
державної податкової служби щодо попередження необґрунтованого формування
податкового кредиту у значних розмірах і забезпечення належної координації роботи
підрозділів оподаткування юридичних і фізичних осіб, податкового контролю юридичних осіб,
податкової міліції, збільшення надходжень до бюджету за рахунок руйнування схем мінімізації
податкових зобов’язань і залучення до бюджету коштів тіньової економіки.

При впровадженні проекту електронного контролю в контексті модернізації
адміністрування ПДВ у державних податкових інспекціях можуть виникнути ризики як
об’єктивні, так і суб’єктивні.

До об’єктивних ризиків відносяться політичні та економічні фактори.
Елементами високого ризику визначено законодавчу неврегульованість податкового

законодавства щодо адміністрування ПДВ, відсутність єдиного підходу щодо проведення
перевірок платників ПДВ (неузгодженість між підрозділами) та належного рівня інформатизації
підрозділів.

До суб’єктивних відносяться „людський фактор”, зміна внутрішньої організації роботи,
слабка координація роботи всередині підрозділу. Крім того, порушення одного із ланцюгів
проекту може призвести до зниження показників у роботі і як результат недосягнення його
основної мети.

Для зменшення ризиків проекту необхідно передбачити його повну відкритість і широке
обговорення всередині колективу, політичну та економічну стабільність у країні, встановлення
інформаційних і комунікативних технологій та обладнання, високий професійний рівень
фахівців.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розкрито роль інвестиційного податкового кредиту в проведенні фінансування

інвестиційної діяльності підприємств. Визначено особливості його використання в
промислово розвинених країнах. Запропоновано механізм надання інвестиційного
податкового кредиту в Україні.

The role of a tax investment credit in financing of entity’s investment activities has been
discovered. The specifics of applying (application of) the tax investment credit in industrialized
countries have been defined. The mechanism of extending the investment tax credit in Ukraine
has been suggested.

Ключові слова: інвестиційний податковий кредит, фінансування, інвестиційна
діяльність, джерела фінансування.

Заходи податкового регулювання, що застосовувались в українській економіці від часу
здобуття незалежності, були досить суперечливими. Фіскальна роль системи оподаткування
переважала над стимулюючою. Однак податкова система, хоча і служить основним каналом
формування доходів держави, повинна приносити істотну користь і для економічного
відтворення. Кінцевою метою податкового регулювання повинно бути урівноваження
колективних та особистих економічних інтересів. Тому зараз найважливішим об’єктом
державного регулювання повинна стати підсистема податкових пільг щодо стимулювання
інвестиційної діяльності підприємств та її взаємозв’язок з відтворенням у цілому. Одним із
найперспективніших інструментів пільгового фінансування інвестиційної діяльності
підприємств промисловості України є інвестиційний податковий кредит (далі – ІПК).

Теоретичні та практичні аспекти використання ІПК було відображено у працях А. Пересади,
Т. Майорової, М. Якубовського, Л. Бабич, А. Іващенко, Л. Кошембар, І. Прокопенко та ін. На
сьогодні недостатньо вирішеними залишаються питання обґрунтованості переваг
використання ІПК в Україні та його законодавчого забезпечення.

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень ІПК і розроблення практичних
рекомендацій по впровадженню ІПК в Україні на основі досвіду економічно розвинених країн.

Аналіз ситуації, що склалася в українській економіці, свідчить про неможливість
забезпечити вирішення пріоритетних завдань інвестиційного розвитку тільки на основі
саморегуляції ринку, який характеризується дуже низьким ступенем сформованості. Потрібне
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посилення ролі держави в інвестиційній сфері, коректування економічної політики, пошук
оптимального поєднання державного і ринкового регулювання.

До основних інструментів податкової політики, що на сьогодні використовуються в
розвинених країнах для стимулювання інвестиційної активності підприємств, відносяться такі [5,
с. 14]: зниження ставок оподаткування, податкові канікули, відміна податків на реінвестування,
інвестиційна податкова знижка, ІПК.

Застосування податкових пільг на безкоштовній і безповоротній основі, як показує світова
практика, ефективне протягом 3–5 років, подальше їх використання має негативні наслідки:
деформування структури суспільного виробництва, нерівномірний розподіл податкового
навантаження, недоотримання податків централізованими грошовими фондами. Збільшення
грошових коштів у розпорядженні платника податків внаслідок надання пільг може бути
використане на поточне споживання або інвестиції. Відволікання ресурсів на поточне
споживання, у тому числі не пов’язане з виробництвом, знижує ефект від зменшення
податкового навантаження.

Дослідження відомих економістів показали, що із усіх методів податкового стимулювання,
найбільш ефективним є застосування податкових кредитів, у тому числі їх специфічної форми
– ІПК. Саме за допомогою такого регулюючого інструменту поряд із запровадженням
механізмів прискореної амортизації у Японії, США, Західної Європі, промислово розвинених
країнах Східної Азії упродовж другої половини ХХ ст. була забезпечена реалізація моделей
інноваційного розвитку економіки.

ІПК – це тимчасове зменшення платежів по податку з наступною поетапною сплатою
суми кредиту і відсотків, здійснюване в зв’язку з виконанням платником податків інвестиційних
витрат за економічно пріоритетними напрямами. З одного боку, ІПК – це податкова пільга,
оскільки передбачає довгі строки погашення податкових зобов’язань, а з іншого – йому
притаманні ознаки, характерні для кредитних відносин, оскільки його надання і використання
базується на принципах строковості, поверненості, гарантованості та платності.

Податкові кредити, в тому числі ІПК, передбачають направлення вивільнених від
оподаткування ресурсів на певні потреби інвестиційного характеру, і дозволяє державі бути
впевненою в їх цільовому використанні.

ІПК характеризується більш низькими ставками, ніж банківський кредит, більш довгими
строками погашення боргу, помірними фінансовими санкціями, що ставить його в більш
вигідне становище відносно інших залучених засобів фінансування.

Використання цього інструменту податкової політики має ряд переваг як для підприємства,
так і для держави. По-перше, запровадження ІПК не вимагає пошуку додаткових кредитних
ресурсів, оскільки в ньому використовується ресурсний потенціал самого підприємства у
вигляді прибутку, а саме – тієї частини, що повинна відраховуватися до бюджету у вигляді
податку на прибуток. По-друге, втрачаючи на деякий час певні суми дохідної частини бюджету,
держава надалі може розраховувати на збільшення бюджетних надходжень через загальне
зростання прибутку і обсягів податку на нього. При звичайному кредитуванні кредитор, крім
сум кредиту, що повертаються, додатково отримує лише обговорений відсоток.  При
використанні ж ІПК приріст податку, що буде отримано після реалізації проекту, може набагато
перевищити відсотковий рівень і має не разовий, а систематичний характер.

Розробляючи механізм надання ІПК в Україні, потрібно враховувати досвід інших країн.
Наприклад, в Англії компаніям дозволяється використовувати близько 10 % податку корпорацій



108                                                                                                             Податки

на інвестиції, що визначені законом. У Франції ІПК використовується для того, щоб стимулювати
створення нових підприємств, у тому числі і для прискорення розвитку економічно відсталих
регіонів. Широко використовується цей інструмент в Італії для стимулювання розвитку
південних регіонів. Особливий різновид ІПК – так звані знижки на виснаження надр, що помітно
знижують оподаткування прибутку окремих галузей добувної промисловості. Подібна пільга
зіграла важливу роль у розвитку добувної промисловості США. У Франції компанії по
видобутку нафти і природного газу мають право на знижку на виснаження надр у розмірі
23,5 % продаж, або 50 % чистого доходу; компанії з добутку твердих мінералів – 15 %, або
50 % відповідно. Знижка визначена вимогою реінвестувати отримані засоби в ті само галузі
протягом 2 років (нафта і газ) або 5 років (тверді мінерали) [9].

Також необхідно більш детально розглянути досвід українського сусіда – Російської
Федерації. 20.12.1991 р. серед першочергових був прийнятий Закон №2071–1 „Об
инвестиционном налоговом кредите”. Але, на жаль, він не зміг зіграти ту роль, що йому
визначив законодавець. Це було пов’язано як з економічними, так і з юридичними причинами.
Законом передбачалася плата за надання такого кредиту у розмірі річного відсотка інфляції.
Але при рівні інфляції початку 90–х років, коли вона часом перевищувала 200 % річних, такі
відсотки були серйозним навантаженням для підприємств. Проте цілий ряд підприємств
одержали завдяки цьому Закону відстрочки податкових платежів.

З 1 січня 2007 року правила надання ІПК у РФ були змінені і на сьогодні встановлюються
Податковим кодексом РФ [3] (ст. 66-68). Згідно з ним у РФ існують чотири форми зміни
терміну податкового платежу: відстрочка, розстрочка, податковий кредит та ІПК. Головна
відмінність трьох перших форм від останньої полягає у тому, що перші даються в зв’язку з
неблагополучним станом платника, а ІПК – у зв’язку з проведенням певних економічно
пріоритетних заходів і здійсненням певних витрат (наприклад, за НДДКР).

Термін такого кредиту може складати від 1 до 5 років, а його сума не може перевищувати
50 % розміру платежів з податку на прибуток, що підлягає сплаті підприємством за відповідний
податковий період.  Надається кредит не всім підприємствам, а тільки тим, що впроваджують
інновації, проводять НДДКР, виконують особливо важливе замовлення по соціально-
економічному розвитку регіону тощо (див. ст. 67 ПК РФ). Щодо обсягу надання кредиту, то у
разі придбання устаткування підприємством він надається на суму, що становить 30 % вартості
цього устаткування (до 1.01.2007 – 10 %), а в інших випадках його сума встановлюється за
домовленістю між підприємством і уповноваженим органом. Надання ІПК оформляється
договором. Ціна за кредит повинна бути встановлена в межах від однієї 1/2 до 3/4 ставки
рефінансування Центрального банку РФ.

Використання податкових кредитiв для створення сприятливого iнвестицiйного клiмату
зумовлено збалансованим бюджетом держави, досконалiстю методичних основ законодавчих
актiв, що регламентують практику використання таких кредитiв. В Україні за роки незалежності
цi проблеми не були вирiшенi. Не був створений механiзм правового забезпечення умов
договорiв про надання ІПК.

Але практика використання ІПК не стала поширеною тiльки через постiйний бюджетний
дефiцит, але й через вiдсутнiсть рацiональних регіональних iнвестицiйних програм. Напрями
iнвестицiй, за якими повиннi надаватися податковi кредити (iмпортозамiщення, обладнання
для проведення НДДКР, обладнання для вирiшення екологічних потреб, промислових робiт й
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технiчних iнформацiйних систем), не узгоджуються з можливостями претендентiв такого
кредиту – пiдприємствами малого і середнього бiзнесу.

У Податковому кодексі Україні надання ІПК не передбачено. В українському законодавстві
тільки в ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств” [1] міститься визначення ІПК: „…це
відстрочка плати податку на прибуток, що надається суб’єкту підприємницької діяльності на
визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних
програм з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку
через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслідок реалізації інноваційних
програм”.

Однак унаслідок невизначеності механізму надання ІПК і недосконалості правової бази
цей вид податкових пільг не став досить поширеним.

Статтею 156 ПКУ передбачено надання спеціальних інвестиційних пільг:
– на 5 років – нульова ставка податку для новоутворених суб’єктів господарювання, а

також підприємств з щорічним обсягом доходів до 3 млн грн;
– на 10 років – звільнення від оподаткування прибутку підприємств галузей легкої

промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині) та
суб’єктів господарської діяльності від надання готельних послуг, підприємств суднобудівної
та літакобудівної промисловості.

Така система пільг має ряд недоліків: по-перше, відсутність гарантій щодо використання
коштів пільгового фінансування на інвестиційні цілі; по-друге, пільги передбачені тільки для
певних категорій підприємств, до яких не входить велика кількість підприємств, що також
нагально потребують додаткових джерел фінансування; по-третє, пільги надаються на
безповоротній основі, що може призвести до втрат значних сум доходів бюджету держави. Як
бачимо, такий податковий інструмент не дозволяє забезпечити ефективне використання
державних ресурсів і рівномірний розподіл фінансування інвестиційно-інноваційного розвитку
підприємств промисловості. Як наслідок, через відсутність стимулів використання коштів на
оновлення матеріально-технічної бази і впровадження інновацій держава в майбутньому
може недоотримати значні суми надходжень у бюджет. Адже кошти пільгового фінансування
можуть бути витрачені на поточне споживання, і застосування пільг не буде мати
довгострокового економічного ефекту. Крім того, за такої системи інвестиційного пільгового
фінансування багато підприємств, що могли б завдяки додатковим джерелам фінансування
забезпечити власний інвестиційно-інноваційний розвиток і в перспективі – стабільні податкові
надходження в бюджет, позбавлені такої можливості. У випадку запровадження ІПК в Україні
ці проблеми можна було б вирішити.

Думки науковців стосовно механізму надання ІПК в Україні дещо розбігаються. Пересада
А. та Майорова Т. [7, с. 94] вважають, що на надання ІПК може спрямовуватися до 10 %
надходжень податку на прибуток, а сам кредит може надаватися підприємству строком до 5
років, оскільки довший термін не відповідає сучасним вимогам щодо тривалості освоєння
нової техніки, веде до розпорошення державних ресурсів, знижує ефективність використання
інвестицій.

Іващенко А. [5, с. 16] пропонує надавати ІПК строком на 5 років підприємствам таких
пріоритетних галузей, як машинобудування, металургія, хімічна та легка промисловість, які
функціонують не менше 2 років (з метою уникнення отримання кредиту фіктивними
підприємствами). Сума такого кредиту, на його думку, повинна залежати від потреби
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підприємства у додаткових інвестиційних ресурсах, але не перевищувати 100 % суми податку
на прибуток цього підприємства в базовому році. При визначенні ціни ІПК він пропонує за
базу брати очікуваний рівень інфляції в країні, а також враховувати операційні витрати на
надання такого кредиту.

На думку Кошембар Л. [6, с. 148], строк надання ІПК не повинний перевищувати 3 роки, а
обсяг кредитування – не більше 20 % кошторисної вартості інвестиційного проекту. При цьому
договір кредитування між податковим органом і платником податку повинний укладатися до
початку реалізації проекту та його фінансування з боку платника за умови, що право на
отримання кредиту податку такий платник набуватиме з податкового періоду, в якому обсяг
профінансованих робіт за кошторисом проекту перевищив 50 %.

Антонов А. [4, с. 155] розглядає варіант надання ІПК без обов’язкового погашення для
підприємств, діяльність яких має стратегічне значення для соціально-економічного розвитку
регіону або держави. Але в такому випадку ІПК перетворюється на звичайну податкову
пільгу, оскільки зникають одразу 3 принципи кредитування – строковість, поверненість і
платність.

На нашу думку, механізм надання ІПК повинний бути розроблений, щоб, по-перше, він
забезпечував потреби підприємства в інвестиційних ресурсах; по-друге, передбачав
можливості своєчасного повернення; по-третє, враховував теперішні втрати та майбутні доходи
бюджету. Враховуючи критичний стан основних засобів підприємств промисловості України
та низький рівень впровадження інновацій, надання ІПК на початковому етапі його
впровадження може здійснюватись в обсягах до 50–60 % суми податку на прибуток за кожний
податковий період. У разі придбання інноваційного обладнання він може надаватися на суму
до 50 % вартості обладнання. Це може значно прискорити оновлення матеріально-технічної
бази підприємств. Оптимальним строком, на який може надаватися кредит, ми вважаємо
строк до 5 років. Ціна такого кредиту не повинна перевищувати ставку рефінансування НБУ.
У разі суттєвого покращання стану фінансування інвестиційної діяльності умови надання
кредиту можуть бути змінені.

У свою чергу підприємство при отриманні ІПК повинно зважити свої можливості його
повернення. Планування погашення ІПК полягає у визначенні періодичних виплат по кредиту
(термінових виплат ІПК). Метод визначення розміру термінових виплат ІПК залежить від умов
надання кредиту, а саме: терміну кредиту, тривалості кредитування, рівня відсоткової ставки,
методу погашення суми кредиту та виплат відсотків.

Погашення ІПК може відбуватися двома шляхами:
– погашенням в один строк, тобто отримувач сплачує суму нарахованого кредиту в

домовлений строк (на певну дату). Крім того, він сплачує відсотки, якщо вони були обговорені;
– погашенням у декілька строків (отримувач кредиту сплачує суму нарахованого кредиту

регулярно частинами), крім того, він сплачує відсотки, якщо вони були обговорені.
Підприємства повинні поступово створити так званий погашувальний фонд. Такий фонд

формується з послідовних внесків (наприклад, на спеціальному рахунку в комерційному
банку або казначействі, на які нараховуються відсотки). Сума внесків і нарахованих відсотків,
нагромаджених у погашувальному фонді, повинні дорівнювати сумі ІПК на момент його
виплати.

Отже, в статті обґрунтовано теоретичні положення ІПК та розроблено практичні
рекомендації по впровадженню ІПК в Україні на основі досвіду економічно розвинених країн.
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Запровадження в Україні ІПК може стати важливим інструментом покращання фінансування
інвестиційної діяльності у промисловості, який буде вигідний як для підприємств, так і для
держави в довгостроковій перспективі. Невирішеними залишаються питання запобігання
корупції при наданні кредиту уповноваженими органами, обґрунтованості нестачі
інвестиційних ресурсів і фіктивності впровадження інноваційних проектів з боку підприємств,
що буде одним із напрямів дослідження в майбутньому.
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БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРЕРОБНИХ

ПІДПРИЄМСТВ АПК
У статті визначено роль функції бюджетування в управлінні інноваційним розвитком

переробних підприємств АПК. Доведено можливість виділення в системній методології
зведеного бюджетування таких його видів: перспективне бюджетування, ретроспективне
бюджетування, оперативне бюджетування.

In the article the role of function of budgeting is certain in a management innovative
development of processing enterprises of АПК. Possibility of selection is well-proven in system
methodology of the erected budgeting of his next kinds: perspective budgeting, retrospective
budgeting, operative budgeting.

Ключові слова: бюджетування, управління інноваційним розвитком переробних
підприємств АПК, облік, аналіз.

Поглиблення та трансформація ринкових процесів в економіці України стали інтенсивним
поштовхом до впровадження функції бюджетування в практику управління інноваційним
розвитком переробних підприємств АПК.

Незважаючи на те що сьогодні існує значна кількість загальнонаукових розробок з проблем
бюджетування як у вітчизняних, так і у зарубіжних економістів, серед яких можна виділити
роботи, таких як: П. Атрілл [1], Я. М. Безрукова [2], В. Г. Боронос [3], В. Б. Вілкова [4],
О. Р. Віноградова [5], С. Ф. Голов [6], І. П. Кулєшова [3], Л. Лаврів [8], Є. Маклейні [1],
С. В. Мочерний [7], А. К. Ускова [9] та інших, трактування ролі бюджетування залишається
неоднозначним. Зокрема, більшість учених розглядають бюджетування у його вузькому
класичному трактуванні – як план доходів і витрат підприємства, залучення ним коштів та їх
використання, здійснення різних платежів. Отже, важливе теоретичне і практичне значення
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має уточнення та з’ясування ролі функції бюджетування як методу забезпечення
інноваційного розвитку переробних підприємств АПК у сучасній ринковій економіці України,
яка науковцями, на нашу думку, розглянута недостатньо. Цей факт встановлює проблему в
загальному вигляді та підкреслює її актуальність.

Актуальність, недостатня теоретична і методологічна розробленість та суттєва практична
значимість вказаних вище проблем зумовили вибір теми публікації, її мету, завдання і структуру.

Метою дослідження стало визначення наукових засад, розробка та обґрунтування
теоретичних положень щодо забезпечення інноваційного розвитку переробних підприємств
АПК у ринкових умовах на основі виділення з системної методології зведеного бюджетування
таких його видів: перспективне бюджетування, ретроспективне бюджетування, оперативне
бюджетування.

Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішені такі завдання:
– визначити роль бюджетування у системі управління інноваційним розвитком переробних

підприємств АПК;
– обґрунтувати необхідність удосконалення видової типологізації бюджетування у контексті

системного підходу до методологічних засад управлінської діяльності.
Об’єкт дослідження – процеси інноваційного розвитку переробних підприємств АПК і їх

інформаційне відображення в конкуруючій економіці України.
Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та науково-практичних питань

функції бюджетування у забезпеченні інноваційного розвитку переробних підприємств АПК
у сучасних умовах ринкової економіки України.

„Планування – особлива форма діяльності, змістом якої є розробка і реалізація
планів” [7, с. 749]. У свою чергу, план – „найвища та найскладніша форма (модель)
майбутнього, що передбачає виділення ресурсів та систему заходів, спрямованих на
досягнення поставлених цілей і завдань” [7, с. 747].

Сказане повною мірою пов’язане з бюджетуванням інноваційного розвитку або, як його
по-іншому називають, планом  фінансового підприємства, під яким розуміють „план доходів
і витрат підприємства, залучення ним коштів та їх використання, здійснення різних
платежів” [7, с. 748].

Бюджетування як функція управління має ту само мету, що і система управління
інноваційним розвитком в цілому, і взаємопов’язане з іншими його функціями. Навіть при
загальному розгляді цих зв’язків можна виявити роль бюджетування в процесі управління
інноваційним розвитком.

У процесі управління бюджетування пов’язано з функцією обліку. Облік стосовно
бюджетування виступає основним „постачальником” інформації про фактичну діяльність
підконтрольних об’єктів. Це зумовлено тим, що якість бюджетування багато в чому залежить
від повноти, достовірності і своєчасності отриманих облікових даних. Водночас бюджетування
впливає на методологію обліку. Так, реєстрацію даних бухгалтерського обліку необхідно
здійснювати, щоб забезпечити найбільшу зручність для бюджетування окремих сторін
діяльності і усього підприємства в цілому.

Бюджетування досить тісно пов’язане з такою найважливішою функцією управління, як
аналіз. Економічний аналіз виступає як один із найважливіших елементів процесу розробки
науково обґрунтованих бюджетів розвитку об’єктів управління – підприємств, об’єднань тощо.
Розроблення поточних і перспективних бюджетів вимагає змістовного аналізу роботи за
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певний період, виявлення невикористаних внутрішніх резервів підприємств, урахування дії в
бюджетному періоді факторів інноваційного розвитку, тощо. Усе це відображають у відповідних
аналітичних розрахунках. Отже, добре організований економічний аналіз являє собою наукову
базу бюджетування.

З бюджетуванням пов’язаний також аналіз бажаного і фактичного виконання планових
завдань, який спрямований на визначення результатів роботи за той або інший плановий
період, виявлення впливу різних факторів на процес інноваційного розвитку, отримання
інформації для об’єктивної оцінки досягнутих результатів. Завдяки цьому бюджетування
виступає базою для економічного аналізу.

І, насамкінець, необхідно зазначити, що у процесі управління інноваційним розвитком
при бюджетуванні використовують функцію регулювання. Займаючи в системі управління
інноваційним розвитком початкове положення щодо обліку, аналізу і регулювання,
бюджетування завжди передує прийняттю управлінських рішень і являє собою їх логічну
основу. Від якості, зведеності і оперативності бюджетування багато в чому залежить
оптимальність рішень, які приймаються на різних рівнях управління підприємством.

Роль бюджетування в управлінні, зв’язки з іншими функціями визначають і його значення
в практичній діяльності усіх ланок інноваційного розвитку, а саме бюджетування слугує:
інструментом для об’єктивного фінансового планування діяльності; найважливішим засобом
визначення ресурсів підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності і інноваційного
розвитку; зброєю удосконалення господарського управління і здійснення повноцінних
ринкових відносин тощо.

Сучасна практика дослідження складних економічних систем, таких, наприклад, як:
переробні підприємства і об’єднання, потребує створення підсистеми бюджетування, яка
враховувала б складність підконтрольних об’єктів і поставлених при цьому завдань. У зв’язку
з цим практика також формує запити щодо розроблення таких методів і підходів бюджетування,
які дозволили б встановити та пояснити складні взаємозв’язки і взаємообумовленість різних
елементів господарської діяльності, виявити існуючі закономірності їх розвитку, врахувати
притаманний їм казуальний зв’язок і встановити тенденції і напрями їх змін.

Методологія бюджетування, яка застосовувалася, заснована на плануванні окремих груп
показників діяльності підприємств і їх внутрішніх підрозділів, багато в чому не задовольняла
визначені вище вимоги. Виникла необхідність в її удосконаленні і створенні нової методології
бюджетування складних економічних систем, яка дозволяє планувати їх не просто як сукупність
окремих частин, але і як єдине ціле, яке має нову, специфічну якість, що відсутня у її складових.
Рішення було досягнуто в результаті використання у методології бюджетування системного
підходу, який утілив у собі найважливіші принципи діалектичного розвитку – розгляд явищ у
їх взаємозв’язку і розвитку, діалектичну єдність частини і цілого. Це дозволило виробити
концепцію підсистеми бюджетування. Системний підхід, зокрема, надав можливість, виходячи
із цілей планування, визначити місце підсистеми бюджетування у часі і просторі, визначити
структуру підсистеми і процеси взаємодії її частин і в межах усієї підсистеми відношення
частин до цілого.

Основні риси бюджетування висвітлені в роботах багатьох учених. Проте, мабуть, найбільш
глибоко і всебічно це питання розглянуто в працях С. Ф. Голова [6], який обґрунтував потребу
в розробці теорії бюджетування, базуючись на вивченні зв’язку бюджетування з управлінням,
розгляді бюджетування як методу управління господарською діяльністю ринкових угруповань.
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Голов С. Ф. у системі бюджетування виділяє такі його основні підсистеми: стратегічний план,
бюджет [6, с. 340].

Беручи за основу запропоновану С. Ф. Головим концепцію структури бюджетування в
цілому, вважаємо доцільно внести до неї деякі зміни. Річ у тім, що стратегічний план не може
розглядатися як самостійний вид бюджетування. Він лише окремий випадок такого виду
бюджетування, як перспективне, який повинний увійти в підсистему зведеного бюджетування
як один із основних структурних елементів.

Крім того, в підсистемі повинні бути виділені види бюджетування, які охоплюють оперативні
і поточні стадії господарської діяльності підприємства, – оперативне та ретроспективне
бюджетування.

У зв’язку з цим вважаємо можна виділити в підсистемі зведеного бюджетування такі його
види: перспективне, ретроспективне та оперативне бюджетування.

Перспективне (довгострокове) бюджетування – це метод планування економіки
підприємств, об‘єднань і їх внутрішніх підрозділів, який забезпечує отримання фінансової
інформації про встановлений рівень показників інноваційного розвитку на завдану
перспективу, а також про напрями і ступені впливу на них різних зовнішніх і внутрішніх
чинників. Перспективне бюджетування також потрібне для складання стратегічних завдань на
майбутні періоди і вироблення рішень, які забезпечують успішне виконання стратегії.

Ретроспективне (середньострокове) бюджетування діяльності підприємств (об’єднань) і їх
внутрішніх підрозділів – найбільш розроблений вид бюджетування. Його методи застосовують
і в інших видах бюджетування. Основне призначення періодичного бюджетування
проявляється у фінансовому плануванні діяльності об’єднань, підприємств і внутрішніх ланок
за такі періоди, як місяць, квартал, рік тощо, з метою отримання об’єктивного бюджету
результатів господарської діяльності за ці періоди і виявлення оптимальності інноваційного
розвитку.

Оперативне (короткострокове) бюджетування застосовують при фінансовому плануванні
роботи підприємств (об’єднань) і їх внутрішніх ланок за відносно короткі періоди – зміну,
добу, декаду тощо. Мета оперативного бюджетування – забезпечити своєчасне отримання
фінансової інформації планового характеру про величину показників інноваційних процесів,
що потрібно для оперативного регулювання ходу господарської діяльності.

Перераховані види бюджетування утворюють підсистему зведеного бюджетування, яка
відповідно до рівнів управління, які вона охоплює, складається із двох частин: бюджетування
діяльності підприємства (об’єднання) і внутрішньозаводського бюджетування (бюджетування
діяльності цехів, дільниць тощо).

Перевага системної методології зведеного бюджетування в тому, що вона значно розширює
функції бюджетування на підприємствах і в об’єднаннях, зміцнює його управлінський аспект.
У сукупності різні види бюджетування (перспективне, ретроспективне, оперативне), які
утворюють підсистему зведеного бюджетування, дозволяють проводити, завдяки різним
запитам управління, глибоке планування різних аспектів діяльності підприємств і їх внутрішніх
підрозділів як єдиного цілого за будь-які календарні періоди, що істотно підвищує оптимальність
систем управління інноваційним розвитком.

Отже, основними науковими результатами дослідження є визначення того, що
бюджетування є невід’ємною складовою управлінського процесу і тісно пов’язане з
ефективністю реалізації усіх його функцій, та розвиток положення щодо можливості та
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доцільності виділення в підсистемі зведеного бюджетування таких його видів: перспективне,
ретроспективне та оперативне бюджетування.

Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямі особливою актуальністю, на
нашу думку, відрізняється питання, пов’язане із переконливим доказом того факту, що
впровадження бюджетування в управління виступає найважливішим фактором підвищення
ефективності інноваційного розвитку на переробних підприємствах АПК.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Атрилл П. Управленческий учёт для нефинансовых менеджеров / П. Атрилл,

Э. МакЛейни ; [пер. с англ. ; под ред. С. Л. Каныгина]. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003.
– 624 с.

2. Безрукова Я. М. Стратегічне планування та управління прибутком підприємства /
Я. М. Безрукова // Настоящи изследвания : материали за 5-а международна научна практична
конференция. – София : „Бял ГРАД-БГ” ООД, 2009. – Т. 3 : Икономики. – С. 53–55.

3. Боронос В. Г. Планування фінансового забезпечення пріоритетних напрямів розвитку
в умовах економічної кризи / В. Г. Боронос, І. П. Кулєшова // Економіка : проблеми теорії та
практики : в 6 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 249. – Т. IІ. – С. 337–345.

4. Вилкова В. Б. Бюджетирование как основа совершенствования планирования и
управления экономическими потоками предприятия / В. Б. Вилкова // Veda a vznik – 2008/
2009 : мaterialy IV mezinarodni vedecko-prakticka konference. – Praha : Publishing House
„Education and Science” s.r.o, 2009. – Dil 6 : Ekonomicke vedy. – С. 3–5.

5. Виноградова О. Р. Адаптивное планирование производственной деятельности
предприятий / О. Р. Виноградова // Бъдещето проблемите на световната наука : материали за
4-а международна научна практична конференция. – София : „Бял ГРАД-БГ” ООД, 2008. –
Т. 8 : Икономики. – С. 48–50.

6. Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник / Голов С. Ф. – К. : Лібра, 2003. – 704 с.
7. Економічна енциклопедія : у трьох томах / [редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. –

К. : Видавничий центр „Академія”, 2001. – Т. 2. – 848 с.
8. Лаврів Л. Інституційне забезпечення стратегічного планування в Україні на макро- та

мезорівнях / Л. Лаврів // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна
ідентичність та тенденції глобалізації : збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-
практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 26–27 лютого 2009 р.) : у 2-х ч. – Тернопіль :
Видавництво ТНЕУ „Економічна думка”, 2009. – Ч. 2. – С. 304–306.

9. Ускова А. К. Основні принципи планування виробничої програми в будівництві /
А. К. Ускова // Dny vedy – 2009 : Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka konference. – Praha :
Publishing House „Education and Science” s.r.o, 2009. – Dil 6: Ekonomicke vedy. – С. 40–42.

Стаття надійшла до редакції 15.03.2011 р.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(54) 2011 117

УДК 336.717.1:658
О. Д. Михасик,
Національний університет
ДПС України

ВИДИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В
ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

У даній статті розглянуто проблеми вибору оптимальних форм розрахунків
українськими підприємствами при проведенні операцій з іноземними контрагентами.

In this article the considered problems of choice of optimum forms of calculations by the
Ukrainian enterprises during the leadthrough of operations with foreign contractors.

Ключові слова: іноземна валюта, розрахунки, види розрахунків, платіжні інструменти,
зовнішньоекономічна діяльність, нерезиденти.

Важлива роль у здійсненні організації обліку експортно-імпортних операцій полягає у
правильному виборі та використанні найбільш ефективних форм міжнародних розрахунків,
які б не тільки захищали від ризиків, що супроводжують зовнішню торгівлю, а й забезпечували
надійність і належне виконання умов зовнішньоекономічних контрактів, мінімізацію витрат,
сприяли б безперервному кругообігу готівкових коштів.

Питання вибору найоптимальніших форм міжнародних безготівкових розрахунків вивчали
такі видатні українські вчені, як Ф. Бутинець, Т. Войтенко, С. Голов, Б. Івасів, І. Лукашкова,
Є. Мних, Л. Руденко, В. Сопко, та багато інших.

Форми розрахунків являють собою сформовані міжнародною комерційною та
банківською практикою способи оформлення, передачі та оплати товаророзпорядчих та
платіжних документів, що здійснюються через банк. Для цього банки використовують свої
закордонні відділення та кореспондентські відносини з іноземними банками, при яких
відкриваються рахунки „Лоро” і „Ностро”. Такий механізм дозволяє здійснювати міжнародні
розрахунки через банки-кореспонденти, зараховуючи зустрічні вимоги та зобов’язання без
використання готівкової валюти.

Тому у даній статті розглядаються проблеми щодо визначення комплексної критичної
оцінки використання окремих форм безготівкових розрахунків з іноземними суб’єктами
господарювання, що дозволить оптимізувати витрати при їх застосуванні.

Міжнародні розрахунки охоплюють розрахунки по зовнішній торгівлі за товари і послуги,
а також по некомерційних операціях, кредитах і руху капіталів між країнами. Разом із тим
Цивільний кодекс України (у редакції від 16 січня 2003 року) не дає визначення міжнародних
розрахунків, не виділяє окремо міжнародні розрахунки та розрахунки у національній валюті
та не дає чіткого розмежування засобів платежу та форм міжнародних розрахунків. Науковці
дають різні визначення. Так, за визначенням М. Ф. Огійчука: „Міжнародні розрахунки – це
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система організації, регулювання та здійснення платежів за грошовими вимогами і
зобов’язаннями у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності між державами, а також
підприємствами та громадянами різних країн” [7]. Тобто автор виділяє міжнародні розрахунки
як цілісну систему, яка регулює порядок погашення зобов’язань, що виникають при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності, але не зазначає, що це є взаємні платежі.

Разом з тим, у Современном экономическом словаре зазначено: „Международные расчеты
– взаимные платежи и расчеты между странами, между организациями и гражданами,
находящимися на территории разных стран. Такие расчеты осуществляются, как правило,
непосредственно через коммерческие банки стран либо с помощью международных
платежных средств” [8]. Тобто знову ж таки немає одностайного визначення, з одного боку,
це система, а з іншого – взаємні розрахунки. За визначенням О. І. Береславської: „Міжнародні
розрахунки – це регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями, які
виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності” [9]. Таке визначення не виділяє
міжнародні розрахунки як систему організації платежів, але водночас зазначає, що це є спосіб
регулювання платежів. А за визначенням Арутюнян С. С. : „Міжнародні розрахунки – це
грошові розрахунки між установами, підприємствами, банками та окремими особами,
пов’язані з рухом товарно-матеріальних цінностей та послуг у міжнародному обороті” [2].
Тобто дане визначення характеризується як вид розрахунків, але у міжнародному значенні.

Отже, це визначення необхідно сформулювати так: „Міжнародні розрахунки – це система
взаємних платежів між громадянами і організаціями різних країн та самими країнами, що
обумовлені міжнародними угодами та договорами і містять у собі економічні, політичні та
інші вигоди”.

Разом з тим Цивільний кодекс України відокремлює розрахунки у готівковій та безготівковій
формі. Зокрема, стаття 1088 Цивільного кодексу України „Види безготівкових розрахунків”
визначає, що при здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки із
застосуванням платіжних доручень, акредитивів, розрахунків чеків, розрахунки з інкасо, а
також інші розрахунки, передбачені законом, банківськими правилами та звичаями ділового
обороту. Ця стаття виділяє платіжні доручення та чеки як самостійні види розрахунків.
Одночасно світова практика відносить їх до засобів платежу. Банківський переказ, як показує
практика, використовують як форму авансових розрахунків і розрахунків за відкритим
рахунком. Тому виникає неузгодженість щодо того, якими нормами закону будуть
регулюватися застосування платіжних доручень і чеків. Адже, якщо згідно з Цивільним
кодексом України вони є самостійними видами розрахунків, то їх регулювання здійснюється
виключно нормами внутрішньодержавного законодавства. Але міжнародний досвід
виокремлює їх як засоби платежу, а тому їх регулювання повинно здійснюватися не лише
нормами національного законодавства, а й міжнародними звичаями. На нашу думку, якщо
при розрахунках за операціями, що належать до зовнішньоекономічної діяльності, виникає
потреба у застосуванні платіжних доручень та чеків, то їх регулювання повинно здійснюватися
відповідно до міжнародного законодавства та міжнародних звичаїв.

Основними формами безготівкових розрахунків вітчизняних підприємств з фірмами і
організаціями західних країн є банківський переказ, авансовий платіж, акредитив, інкасо. Разом
з тим кожна із зазначених форм має свої різновиди.

Найбільш поширеною формою безготівкових розрахунків є банківський переказний
вексель, що зумовлюється технологічною простотою його здійснення, короткими строками
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розрахунків і порівняно невисоким розміром оплати послуг банку. Банківський переказ
регулюється винятково нормами внутрішньодержавного законодавства, а документарний
акредитив і документарне інкасо – не тільки нормами національного законодавства, але і
міжнародними звичаями.

При використанні розрахунків банківським переказом немає гарантії для експортера на
оплату відправлених ним товарів і тому виникає ризик щодо втрати валютних коштів.  У
міжнародній практиці для забезпечення платежів використовується банківська гарантія
фінансового платежу. Але банківський переказ регулюється національним законодавством і
тому виникають суперечності при використанні такої форми розрахунків із іноземними
партнерами, оскільки в Україні не застосовується така банківська гарантія фінансового платежу.

Щодо використання авансового платежу, то можна сказати, що це найбільш
використовувана форма розрахунків в Україні. Це пояснюється простотою використання
такої форми та відсутності ризику щодо не оплати товару. Переваги при використанні такої
форми розрахунку має експортер. Це виражається у отриманні вільних обігових коштів до
поставки товару, які можна використати на придбання сировини, покриття поточних витрат.
А для імпортера виникають при цьому ризики щодо отримання неякісного товару, або такого
товару, асортимент якого не відповідає умовам договору. Більшість країн Західної Європи
відмовляються від використання авансової форми розрахунків. Найбільшим недоліком
використання такої форми розрахунків є те, що при імпорті товарів підприємства відволікають
обігові кошти з рахунку, що в подальшому перераховуються на рахунки іноземних підприємств.
Крім того, авансові платежі, отримані українськими підприємствами від іноземних контрагентів
в рахунок наступних поставок за експортним договором одразу обкладаються ПДВ. Свого
поширення форма розрахунку за допомогою авансового платежу набула у Грузії, Румунії,
Польші.

Документарний акредитив є найбільш складною та дисерфікованою формою розрахунків
у міжнародній банківській практиці як з погляду зовнішньоторговельних компаній, так і з
позиції самих комерційних банків.

Акредитивна форма розрахунків вигідна експортеру. Ці вигоди полягають у гарантії оплати
відвантаженого товару банком, що відкрив акредитив, а при підтвердженому акредитиві –
також банком, який його підтвердив, та отриманні платежу відразу ж після поставки товару та
подання банкові документів, що засвідчують цю поставку. Імпортер, у свою чергу, має
гарантію, що платіж буде виконано на користь експортера тільки після подання ним товарних
документів, що свідчать про відвантаження товару. Така форма розрахунків мало
використовується в Україні, оскільки має високу вартість і складність виконання. Хоча з 2008
року зросла тенденція до зростання обсягів використання такої форми розрахунків. Це
пов’язано із нестабільною економічною ситуацією в світі та недовірою до ділових партнерів.
Крім того, такою формою розрахунків можуть скористатися тільки ті суб’єкти
зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють операції на великі суми грошей. Перевагу
такій формі розрахунків надають підприємства авіапромисловості, машинобудування та
кораблебудування. Акредитивна форма розрахунків найбільш поширена в таких країнах: при
здійсненні експортних операцій – Росія, Туркменістан, Китай, Індія, Єгипет, Шрі-Ланка, Іран;
при здійсненні імпортних операцій – Франція, Великобританія, Італія, Німеччина, Швейцарія.
Переваги та недоліки застосування акредитивної форми розрахунку наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Переваги та недоліки застосування акредитивної форми розрахунку
Проаналізувавши цей рисунок, можна сказати, що дана форма розрахунків невигідна

імпортеру. Це пов’язано з тим, що імпортер спочатку отримує товаророзпорядчі документи
на товар (рахунки-фактури, накладні, сертифікати якості) для належної перевірки, після чого
сплачує за товар. Але це не дає гарантії на відповідність якості товару таким документам. Так,
це досить надійна форма розрахунку для експортера, але і тут виникає проблема щодо пошуку
покупців, тому що не кожний покупець вважатиме доцільним оплачувати досить дорогу і
складну форму розрахунку.

Інкасо є формою розрахунків, яка насамперед вигідна імпортеру, що полягає в тому, що
йому не потрібно відволікати та заморожувати кошти з активного обороту заздалегідь, як це
виконується при акредитивній формі розрахунків.

Для експортера інкасо часто виявляється неприйнятним через те, що він спочатку
повинний відвантажити товар, а тоді вже передавати документи в банк і чекати виконання
покупцем своїх зобов’язань щодо оплати.

Для зменшення ризику неплатежу при інкасовій формі розрахунків експортер повинний
наполягати на наданні банківської гарантії платежу. Гарантія у такому разі видається на термін,
що не перевищує термін оплати за документами, і на суму, що відповідає сумі поданих в
інкасо документів. Переваги та недоліки застосування інкасової форми розрахунку наведено
на рис. 2.

З даного рисунка видно, що при застосуванні інкасової форми розрахунку найбільше
переваг надається імпортеру. Це витікає з того, що він може оцінити якість товару на
відповідність з умовами договору і вже після цього вирішувати, оплачувати чи не оплачувати
за вже поставлений товар. Для експортера є переваги в тому, що використання такої форми
розрахунків є менш ризиковим, ніж при використанні банківського переказу, оскільки покупець
фактично не отримує право на товар, доки не здійснить платіж. До того ж, оскільки вся
документація проходить через банк, знижується ризик щодо їх втрати.
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– оплата проводиться
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товарів;
– досить дорога форма і
тому застосовується
для виконання угод на
досить значні суми. Для
малого бізнесу це є
недоцільним
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Рис. 2. Переваги та недоліки застосування інкасової форми розрахунку
Інкасова форма розрахунків в Україні майже не використовується, оскільки вона вимагає

надійної репутації та довіри до своїх партнерів. Ця форма менш гарантована, ніж акредитивна,
і тому застосовується між учасниками угод, які давно співпрацюють на міжнародному ринку.
Інкасова форма розрахунків знайшла своє поширення в країнах Америки, Азії, СНД та Європи.

Таким чином, форми міжнародних розрахунків відрізняються за ступенем участі
комерційних банків у їх проведенні: мінімальна частка участі банків при банківському переказі,
більш значна – за інкасо і максимальна частка участі банків – при акредитиві. Відповідно,
зростає забезпечення платежу для експортера; мінімальне – при банківському переказі за
фактично поставлений товар; максимальне – при акредитиві, який є грошовою гарантією
оплати відвантаженого товару банком, що відкрив акредитив.

Порівнюючи різні форми міжнародних розрахунків, необхідно зазначити, що інкасо менш
гарантоване, ніж акредитивна форма розрахунків.

На нашу думку, Україні необхідно запозичити досвід щодо проведення розрахунків в
іноземній валюті у зарубіжних країн. Підприємцям доцільно брати приклад у іноземних
контрагентів щодо створення надійної ділової репутації, що, в свою чергу, посилить довіру до
них і дозволить використовувати при здійсненні експортно-імпортних операцій менш
гарантовані, але прості і швидкі у використанні форми міжнародних розрахунків.

Для забезпечення учасниками міжгосподарських розрахунків можливості успішного
виконання взаємообумовлених зобов’язань, міжнародна практика розробила широкий перелік
різних платіжних інструментів. Згідно з Законом України „Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні” № 2056-IV від 06 10.2004 р. : „Платіжний інструмент – це засіб певної форми
на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює
переказ грошей з відповідного рахунка платника”. Тобто до платіжних інструментів відносяться
документи на переказ грошей та спеціальні платіжні засоби. Водночас економічний глосарій
„Власна справа” дає визначення лише банківського платіжного інструменту, де зазначено, що
це засіб, який містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він
використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструменту. Разом
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з тим, науковці не дають визначення саме платіжних інструментів, а розглядають їх як міжнародні
платіжні засоби. А саме, такі науковці, як Завгородній А. Г. та Вознюк Г. П., визначають:
„міжнародні платіжні засоби – це засоби, якими здійснюють міжнародні платежі чи погашають
міжнародні кредитні зобов’язання”. Відповідно до класифікації Банку міжнародних розрахунків
(м. Базель, Швейцарія), яка застосовується в багатьох країнах, усі платіжні інструменти можна
поділити на такі групи: 1) ті, що базуються на кредитовому переказуванні коштів; 2) ті, що
базуються на дебетових переказах коштів; 3) ті, що мають ознаки як кредитових, так і дебетових
інструментів.

Але, дана класифікація не розкриває весь спектр характеристик платіжних інструментів,
тому її необхідно сформувати так, як зображено на рис. 3.

На нашу думку, така класифікація платіжних інструментів є більш деталізованою і тому
розкриває саму сутність розрахунків при використанні платіжних інструментів. До того ж
вона надає якісно нові характеристики для визначення значення використання таких платіжних
інструментів.

Перелік платіжних інструментів, що застосовуються суб’єктами фінансово-господарської
діяльності в Україні, значно відрізняється від світової практики. Оскільки в 2008 році Україну
охопила економічна криза, то більш використовувані стали платіжні інструменти, що базуються
на кредитовому переказуванні грошових коштів. У таких умовах зріс рівень недовіри до
платників, що зумовило поширення здійснювати забезпечення фінансово-господарських
відносин на авансовій основі.

Рис. 3. Класифікація платіжних інструментів

Класифікація платіжних інстументів
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Платіжні інструменти рухаються від платника до одержувача, тобто за тим самим напрямом,
що й сам платіж тоді, коли вони базуються на кредитовому переказуванні коштів. У таких
умовах є переваги у платника, щоб контролювати виконання цих операцій та мати можливість
на захист власних інтересів. Платіжні інструменти рухаються від одержувача до платника,
тобто в протилежному напрямі тоді, коли застосовуються платіжні інструменти з дебетовим
переказом коштів. У такому випадку одержувач має можливість впливати на відносини з
контрагентом, тобто тримати їх під контролем, реалізовувати та мати змогу захищати власні
інтереси.

На нашу думку, найбільш зручними для використання є платіжні інструменти, які
відносяться до останньої групи класифікації, запропонованої Банком міжнародних розрахунків,
оскільки вони містять у собі оптимальну кількість переваг та недоліків, як для імпортера так і
для експортера.

Тобто це є комбінований варіант платіжних інструментів, що входять до двох попередніх
груп класифікатора, тому здійснювати контроль за виконанням операцій може як платник,
так і одержувач грошових коштів.

Отже, правильний вибір і використання найбільш ефективних форм міжнародних
розрахунків відіграють важливу роль у здійсненні організації обліку експортно-імпортних
операцій, оскільки це впливає на конкурентоспроможність, платоспроможність і
прибутковість компанії, що, в свою, чергу захищає від ризиків, які виникають при здійсненні
експортно-імпортних операцій.
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ВИТРАТИ НА РЕМОНТ І ПОЛІПШЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ:

АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
У статті проведено порівняння чинного законодавства та практики ведення обліку

ремонтів та поліпшень основних засобів у фінансовому обліку та обліку з метою
оподаткування, досліджено законодавчі проблеми та розроблено пропозиції щодо
вирішення цих питань.

The article considers the comparison of the current legislation and the practice of record
keeping in the domain of repairing. The ways of imploring of the fixed assets in the financial and
tax accounting are presented, legislative problems are examined and the ways of solving these
issues are developed

Ключові слова: основні засоби, ремонт, поліпшення, фінансовий облік, П(С)БО 7, облік
з метою оподаткування, Податковий кодекс України, Закон України „Про оподаткування
прибутку підприємств”.

Основні засоби підприємств складаються з великої кількості конструктивних елементів, які
виготовлені з різних за міцністю матеріалів, виконують різні технологічні функції, мають
неоднакове експлуатаційне навантаження і внаслідок цього спрацьовуються нерівномірно і
потребують ремонту. Досліджуючи розбіжності у фінансовому обліку і обліку з метою
оподаткування, які стосуються витрат на ремонт основних засобів та їх амортизації, можна
виявити значні резерви підвищення ефективності використання основних засобів. Це і визначає
актуальність, теоретичну і практичну значимість наукових досліджень і законодавчих проблем,
пов’язаних із обліком витрат на ремонт основних засобів та їх амортизацію, а також розробки
пропозицій щодо вирішення цих питань.

У нормативно-законодавчій базі України, в літературних джерелах з бухгалтерського обліку
цим питанням приділено недостатньо уваги. Окремі питання теорії, методики та організації
обліку витрат на ремонт основних засобів вивчали: Чумаченко М., Ткаченко Н. М.,
Рудановський О. П., Кужельний М. В., Покропивний С. Ф., Голов С. та інші автори. Проте
недостатньо в дослідженнях науковців висвітлені особливості, що стосуються відображення
витрат на поліпшення основних засобів у обліку з метою оподаткування та у фінансовому
обліку.

Тому метою статті є дослідження порядку обліку витрат на ремонт і поліпшення основних
засобів на підприємствах згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 „Основні
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засоби”, Податковим кодексом України і одночасно внесення пропозицій щодо їх
удосконалення.

Для досягнення цієї мети було поставлено завдання провести порівняння чинного
законодавства та практики ведення обліку ремонтів і поліпшень основних засобів у
фінансовому обліку та обліку з метою оподаткування, а саме Податкового кодексу України та
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, а також встановити
відмінності з Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств”, окремі положення
якого ще будуть чинні до 01.01 2013 року.

З 01.04.2011 р. відповідно до вимог ІІІ розділу Податкового кодексу України передбачено
новий порядок визначення об’єктів амортизації, методів нарахування амортизації, класифікації
основних засобів і визначення їх вартості. Відповідно до п. 145.1.9 Податкового кодексу України,
нарахування амортизації здійснюється з метою оподаткування за методом, визначеним
наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися
в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. У
зв’язку з цим попередньо можна зробити висновок, що мета і цілі нарахування амортизації в
обліку з метою оподаткування співпадають з методикою, викладеною в Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”. Однак більш глибокий аналіз методики обліку
ремонтів основних засобів виявив суттєві відмінності між цими нормативно-правовими
актами.

Для підтвердження цього було складено таблицю окремих положень П(С)БО 7 „Основні
засоби”, Податкового кодексу України та Закону України „Про оподаткування прибутку
підприємств” стосовно ремонтів основних засобів та їх поліпшень (таблиця 1).

Відповідно до п. 144.1 Податкового кодексу України, амортизації підлягають витрати на
проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів,
що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що
підлягають амортизації, на початок звітного року. Разом з тим не підлягають амортизації та
повністю відносяться до складу витрат за звітний період витрати платника податку на
придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або
інші поліпшення невиробничих основних засобів (пп. 144.2). Термін „невиробничі основні
засоби” означає необоротні матеріальні активи, які не використовуються в господарській
діяльності платника податку. Тобто за Податковим кодексом України амортизуватися, як і
раніше, будуть лише виробничі основні засоби. Усі невиробничі основні засоби не можуть
бути відображені в обліку з метою оподаткування, що призводить до відмінностей між
фінансовим обліком та обліком з метою оподаткування.
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У статтях 144–146 Податкового кодексу України поняття реконструкції, модернізації,
добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення основних засобів відсутні.
Пунктом 5.2. Податкового кодексу України передбачено, що у разі, якщо поняття, терміни,
правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам і положенням
цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни,
правила та положення цього Кодексу. Але у П(С)БО 7 „Основні засоби” і Податковому кодексі
України ці визначення не наведено.

Згідно з п.п. 146.11 та 146.12 Податкового кодексу України первісна вартість основних
засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із ремонтом та поліпшенням об’єктів основних
засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить
до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єктів у
сумі, що перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що
підлягають амортизації (тобто тільки виробничих), на початок звітного податкового року з
віднесенням суми поліпшення на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт
та поліпшення. Тобто кожну суму поліпшення згідно з Податковим кодексом України потрібно
ідентифікувати з окремим об’єктом і складати відповідний кошторис на проведення ремонту
кожного об’єкта.

Згідно з П(С)БО 7 „Основні засоби” збільшення первісної вартості основних засобів
здійснюється на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до збільшення майбутніх
економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта (п. 14). А витрати, що
здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної
суми майбутніх економічних вигід від його використання зараховуються до складу витрат
звітного періоду (п. 15).

Отже, для обліку з метою оподаткування є не суттєвим характер ремонтних робіт і
збільшення/зменшення майбутніх економічних вигод. Усі витрати в межах 10 % ліміту
відображаються однаково, як витрати звітного періоду.

Відрізняється і методика віднесення витрат на рахунки обліку.
У фінансовому обліку витрати на поточний ремонт накопичуються на рахунках 8 класу

„Витрати за елементами” та 9 класу „Витрати діяльності”. Якщо витрати було накопичено на
рахунку 91 „Загальновиробничі витрати”, то їх необхідно розподілити. А згідно з Податковим
кодексом України такі витрати можуть бути віднесені до складу загальновиробничих витрат
(п. 138.10.1), адміністративних витрат (спрямованих на обслуговування та управління
підприємством – п. 138.10.2) та до складу витрат на збут (п. 138.10.3).

Отже, відповідно до Податкового кодексу України необхідно буде накопичувати витрати
на ремонт та поліпшення основних засобів, які будуть акумулюватися на окремих рахунках
фінансового обліку та у складі різних названих вище витрат у обліку з метою оподаткування
з обов’язковим їх розподілом на виробничі та невиробничі і до кожного рахунку витрат (91,
92, 93) відкривати субрахунки „ремонт невиробничих основних засобів” та „ремонт виробничих
основних засобів”».

На підставі зазначеного вище можна зробити такі висновки. Податковим кодексом України
зроблено перші спроби наблизити облік з метою оподаткування до норм фінансового обліку,
зокрема, у питанні класифікації понесених витрат на ремонт та поліпшення, але методика
віднесення витрат на ремонт основних засобів залишилася без змін.
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З метою усунення відмінностей між фінансовим обліком та обліком з метою
оподаткування у питанні ремонтів та поліпшень основних засобів, на нашу думку, необхідно:

– чітко визначити поняття „ремонт”, „поліпшення”, „модернізація”, „модифікація”,
„добудова”, „дообладнання”, „реконструкція об’єктів основних засобів” у Податковому кодексі
України та Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”;

– виключити критерій 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що
підлягають амортизації у Податковому кодексі України, з метою визначення не вартісного, а
технологічно доцільного характеру проведення ремонтних робіт;

– при відображенні в обліку витрат на ремонти і поліпшення основних засобів мінімізувати
фіскальну спрямованість критеріїв, надавши підприємствам право самостійно вирішувати,
якого характеру роботи були проведені.

Реалізація таких пропозицій дозволить враховувати не тільки фіскальну, а й регулятивну
функцію податків. Тобто підприємства отримають можливість визначати вид проведених
ремонтів (поточний ремонт, реконструкція, модернізація, дообладнання, поліпшення тощо),
враховуючи саме технічні особливості конкретних об’єктів основних засобів. Це буде
додатковим стимулом використання амортизаційних відрахувань як фінансового ресурсу в
розширення та/або покращання матеріально-технічної бази.
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У статті проаналізовано різні погляди науковців щодо проведення класифікації
правових норм та запропоновано критерії класифікації процесуальних фінансово-правових
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and the proposed classification criteria for financial and procedural law.
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У cвiтлi cучacних дeржaвoтвoрчих i прaвoтвoрчих прoцeciв в Укрaїнi, зoрiєнтoвaних нa
прaктичну рeaлiзaцiю пoлoжeнь Кoнcтитуцiї щoдo пoбудoви дeмoкрaтичнoї, coцiaльнoї,
нeзaлeжнoї, прaвoвoї дeржaви, вiдoбрaжaючи oб’єктивний прoцec рoзвитку прaвa,
дифeрeнцiaцiю й iнтeгрaцiю нoрмaтивнoгo рeгулювaння, прaвoвa нaукa нaмaгaєтьcя глибшe
прoникнути у cтруктуру прaвa, вивчити її будoву, cпiввiднoшeння, взaємoзв’язoк i
взaємooбумoвлeнicть її кoмпoнeнтiв.

С. С. Алексєєв [1, с. 63] висловив слушну тезу про те, що для норм права найважливішою
особливістю є їх системність. Юридичнi норми iснують i дiють здебiльшого непоодиноко, не
кожна сама по собi, а в комплексах, асоцiацiях, у складi цiлiсних правових iнститутiв i бiльш
об’ємних пiдроздiлах – галузях права. Систематизація правових норм спрямована на їх
правильне розуміння, точне застосування і дотримання [2, с. 82], що сприяє кращому
розумінню їх застосування і ролі. Як зазначила Л. К. Воронова [3, с. 204], „норма права
ефективна тоді, коли вона відповідає цілям правового регулювання, розвитку суспільних
відносин, на які вона впливає”.

Особливістю процeсуальних норм фінансового права є тe, що нині відбувається зміна їх
юридичної сили. З розвитком і удосконалeнням фінансового права, його процeсуальні норми
відображаються у Бюджeтному кодeксі України, Податковому кодeксі України і законах, а нe
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у підзаконних нормативних актах, як цe було ранішe. Нeобхідно визнати, що на сьогодні існує
відставання науки фінансового права від потрeб практики. Наслідком цього є нeдостатній
розвиток і удосконалeння фінансово-процeсуальних норм, які донині нe систeматизовано.
Об’єднання у нормативному акті і процесуальних, і матeріальних норм можна пояснити
двома причинами: а) законодавець керується інтересами зручності користування таким
нормативним актом (що, у свою чергу, не завжди виправдано з позиції ефективності
регулювання суспільних відносин); б) або тим, що ще не знайдені відповідні форми для
об’єктивізації процесуальних норм [4, с. 231].

Прoцeсуальні нoрми фінансoвoгo права встанoвлюють правила пoвeдінки учасників
бюджeтнoгo, пoдаткoвoгo, кoнтрoльнoгo, валютнoгo, банківськoгo та інших прoцeсів,
характeрних для фінансoвoгo права. Правoвий рeжим дeржавних і місцeвих фінансів визначає
пoрядoк утвoрeння, рoзпoділу і викoристання фoндів грoшoвих кoштів; правoвий рeжим
дeржавних і муніципальних пoзабюджeтних фoндів визначає пoрядoк і умoви фoрмування і
викoристання фoндів грoшoвих кoштів; правoвий рeжим дeржавних і місцeвих видатків – цe
рeгламeнтoваний правoвими нoрмами планoмірний прoцeс цільoвoгo викoристання грoшoвих
кoштів з мeтoю рeалізації функцій дeржави. Нe мoжна нe рoзглянути дeржавний і
муніципальний крeдит, правoвoю oснoвoю якoгo є систeма правoвих засoбів, щo здійснюють
рeгулятивну дію на віднoсини, щo складаються у прoцeсі залучeння дeржавними і місцeвими
oрганами самoврядування капіталу для пoкриття бюджeтнoгo дeфіциту. Нeoбхіднo зазначити,
щo правoвoю oснoвoю грoшoвoї систeми України є нoрми, щo встанoвлюють грoшoву
систeму, планують грoшoвий oбіг, пoрядoк eмісії грoшoвих знаків, пoрядoк і умoви здійснeння
рoзрахунків. Німeцький учeний Адoльф Вагнeр щe в минулoму стoлітті відкрив oб’єктивнo
існуючий закoн випeрeджаючoгo зрoстання витрат дeржави над мoжливістю їх пoкриття,
тoбтo видатки дeржави зрoстають швидшe, ніж дoхoди, а разoм з тим зрoстає пoтрeба у
рeтeльнoму рeгулюванні фінансoвих віднoсин правoвими нoрмами, які містяться в актах
різнoгo рівня, абo, як гoвoрять юристи, нoрми виступають у пeвних правoвих фoрмах.

У cучacних умовaх у зв’язку з розвитком фінaнcового зaконодaвcтвa кількіcть
процеcуaльних фінaнcово-прaвових норм збільшуєтьcя, що cвідчить про реaльніcть, досить
виcокий рівень гaрaнтовaноcті мaтеріaльних фінaнcово-прaвових норм. Як зaзнaчaє
Н. Ю. Пришва [5, с. 95], чинне фінансове законодавство нині охоплює велике коло нормативних
актів (це і податкове, і бюджетне, і валютне законодавство). Фiнанcово-правовим нормам
влаcтивi cпецифiчнi ознаки, зумовленi оcобливоcтями предмета i методу фiнанcово-правового
регулювання: ними регулюютьcя вiдноcини, що виникають у процеci фiнанcової дiяльноcтi
держави, органiв мicцевого cамоврядування cтоcовно мобiлiзацiї, розподiлу та викориcтання
державних i мicцевих фондiв коштiв; фiнанcово-правовi норми є заcобом реалiзацiї публiчних
iнтереciв; вони мають державно-владний, iмперативний (обов’язковий) характер i виражаютьcя
у категоричнiй формi: учасники фінансових правовідносин мають чітко визначений обсяг
прав і обов’язків, що виключає зміну приписів цих норм за волевиявленням суб’єктів
фінансових правовідносин; фінансово-правові норми, як правило, мають матеріальне
обґрунтування.

В юридичнiй лiтературi комплексно не дослiджувались особливостi процесуальних норм
фiнансового права. Процeсуальним нормам у фiнансовому правi притаманнi ознаки, що
характeризують процeсуальнi норми будь-якої галузi права. Разом з тим вони мають i пeвнi
особливостi, зумовлeнi їх змiстом, цiльовим призначeнням, характeром приписiв, що мiстяться
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в них тощо. Виступаючи складовою фiнансового права, процeсуальнi норми, якими
врeгульовано справляння обов’язкових платeжiв, мають особливий юридичний змiст, який
вiдображає спeцифiку суспiльних вiдносин, урeгульованих фiнансово-правовими нормами в
цiй сфeрi. Процeсуальним нормам, на думку О. Є. Кутафіна [6, с. 108], відповідають специфічні
суспільні відносини, які не збігаються з суспільними, врегульованими нормами матеріального
права, хоча і тісно пов’язані з ними. Вихoдячи із здійснeнoгo вчeним aнaлізу рoлі прoцeсуaльних
нoрм у рeгулювaнні суспільних віднoсин, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo ці нoрми в
фінaнсoвoму прaві впливaють нa oснoвні суспільні віднoсини, пoрoджeні мaтeріaльними
нoрмaми фінaнсoвoгo прaвa, шляхoм дoдaткoвих, дoпoміжних суспільних віднoсин.

Прoцeсуaльні нoрми мaють свoї oсoбливoсті, зумoвлeні: прeдмeтoм прaвoвoгo
рeгулювaння; хaрaктeрoм і змістoм мaтeріaльнo-прaвoвих нoрм; кругoм суб’єктів. Тaкі
критeрії, щo фoрмують пeвні oсoбливoсті, хaрaктeрні і для фінaнсoвo-прoцeсуaльних нoрм.
Фінaнсoвo-прaвoві прoцeсуaльні нoрми мають пeвні oсoбливoсті, щo прoявляються у їх змісті,
цільoвoму признaчeнні, спeцифічних функціях, хaрaктeрі приписів, щo у них містяться, у
структурі пoбудoви, у фoрмaх вирaжeння: вoни мaють oсoбливий юридичний зміст: прeдмeтoм
їх рeгулювaння у фінaнсoвoму прaві є віднoсини, щo склaдaються у фінaнсoвo-прaвoвoму
прoцeсі. Цільoвe признaчeння фінaнсoвo-прaвoвих прoцeсуaльних нoрм пoлягaє у тoму, щo
вoни: встaнoвлюють oргaнізaційнo-прaвoві фoрми здійснeння фінaнсoвoї діяльнoсті;
зaкріплюють прoцeсуaльний пoрядoк діяльнoсті упoвнoвaжeних суб’єктів, який зaбeзпeчує
прaвильнe вирішeння кoнкрeтних спрaв, прийняття oбґрунтoвaних рішeнь; служaть
oбoв’язкoвoю умoвoю зaбeзпeчeння зaкoннoсті у сфeрі фінaнсoвo-прaвoвих віднoсин.
Фінaнсoвo-прaвoві прoцeсуaльні нoрми: визнaчaють склaд учaсників прoцeсуaльнoї діяльнoсті;
встaнoвлюють їх суб’єктивні прaвa і oбoв’язки; зaзнaчaють пoслідoвність тa oсoбливoсті під
чaс рoзгляду кoнкрeтних спрaв; пeрeдбaчaють прoцeсуaльні фoрми здійснeння дій у сфeрі
фінaнсoвoї діяльнoсті. Дo цьoгo пeрeліку нeoбхіднo дoдaти, щo є пeвнa спeцифікa прaвoвoгo
рeжиму фінaнсoвих рeсурсів, щo усклaднює для інших прoцeсуaльних гaлузeй прaвa
вирoблeння дoсить oптимaльнoгo мeхaнізму рeaлізaції мaтeріaльнo-прaвoвих нoрм
фінaнсoвoгo прaвa. Нaприклaд, жoдний із видів aдміністрaтивнo-прoцeсуaльних прoвaджeнь
(з прийняття нoрмaтивних aктів; у спрaвaх oргaнізaційнoгo хaрaктeру в aпaрaті дeржaвнoгo
упрaвління; із звeрнeнь грoмaдян, oргaнізaцій тa ін.) нe мoжe зaбeзпeчити якісну рeaлізaцію
мaтeріaльнo-прaвoвих нoрм фінaнсoвoгo прaвa, пoв’язaних із прoцeсoм фoрмувaння,
рoзпoділу тa викoристaння цeнтрaлізoвaних і дeцeнтрaлізoвaних фoндів. Oсoбливістю
прoцeсуaльних нoрм фінaнсoвoгo прaвa є фoрмa їх вирaжeння. Нa відміну від нoрм цивільнo-
прoцeсуaльнoгo, кримінaльнo-прoцeсуaльнoгo прaвa, фoрмoю вирaжeння яких є відпoвідні
кoдeкси, фінaнсoвo-прoцeсуaльні нoрми нe мaють свoєї aвтoнoмії. Нині вoни oб’єднaні з
мaтeріaльними нoрмaми (крім Бюджeтнoгo кoдeксу Укрaїни). Зазвичай норми фінансового
права закріплено одночасно у декількох статтях нормативного акта, а інколи і у декількох
актах.

У фінaнcовому прaві перевaгу мaють норми-припиcи, що пояcнюютьcя домінуючим
знaченням при фінaнcово-прaвовому регулювaнні позитивних обов’язків. Норми-припиcи
cпонукaють cуб’єктів фінaнcового прaвa до певної aктивної поведінки під cтрaхом зacтоcувaння
примуcу. Зacтоcувaння процеcуaльних норм фінaнcового прaвa не пов’язувaлоcя тільки із
юриcдикційною діяльніcтю. Перевaгу необхідно нaдaти позacудовому порядку cпрaв,
нaприклaд, вирішенню подaткових неcудових конфліктів. \
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Фінaнcовому прaву влacтиві і норми-розрaхунки, що зaкріплюють порядок і умови
проведення мaтемaтичних оперaцій, прaвильніcть яких є необхідною умовою прaвильноcті
зacтоcувaння фінaнcового прaвa. Норми-розрaхунки є процеcуaльними, оcкільки вони не
визнaчaють фінaнcових прaв і обов’язків cуб’єктів фінaнcового прaв, a тільки зaкріплюють
порядок їх реaлізaції [7, c. 62]. Процедурний характер процесуальних норм полягає у тому,
що вони описують не тільки дії учасників процесу, але і спосіб, порядок, послідовність їх
здійснення, а також форму закріплення результатів цих дій [8, с. 25]. При виявлeннi фактiв
порушeння припиciв фiнанcово-правових норм виникає нeобхiднicть уcтановити
cправeдливicть i нe допуcтити, щоб такi факти повторювалиcя. Одним iз оcновних заcобiв, що
викориcтовують для цього, є фiнанcово-правова вiдповiдальнicть.

На нашу думку, cпeцифiка фiнанcово-правових норм полягає у наcтупному: вони
вiдрiзняютьcя вiд матeрiальних норм cвоїм призначeнням. Процecуальнi норми рeгулюють
порядок, процeдуру рeалiзацiї цих прав i обов’язкiв i вiдповiдають на запитання, як цe робити;
процecуальнi норми похiднi щодо матeрiальних. Цe означає, що вони виникають та icнують
лишe за наявноcтi потрeби у рeалiзацiї матeрiальних норм; фiнанcово-процecуальнi норми є
заcобом рeалiзацiї нe вciх матeрiальних норм. Потрeба у фiнанcово-процecуальних нормах
виникає тільки тоді, коли нeобхiдна cпeцiальна процeдура для вирiшeння конкрeтного питання;
нe можна побудувати автономну конcтрукцiю, в якiй би взаємодiяли тiльки двi норми: з
одного боку, матeрiальна, з iншого – процecуальна, тобто конcтрукцiю, в якiй процecуальна
норма була б визначeна виключно для однiєї матeрiальної норми i забeзпeчувала б її рeалiзацiю
в повному обcязi. Взята окрeмо процecуальна норма, як правило, обcлуговує дeкiлька
матeрiальних норм, алe нiколи нe забeзпeчує їх рeалiзацiю до кiнця. У cвою чeргу, взятiй
окрeмо матeрiальнiй нормi для повної рeалiзацiї нeобхiдно взаємодiяти з цiлою групою
процecуальних норм. Cамe тому другоряднicть процecуальних норм щодо норм матeрiальних
нe означає, що матeрiальна норма породжує процecуальну; фiнанcово-процecуальнi норми
забeзпeчують рeалiзацiю матeрiальних норм фiнанcового права.

Для формування цiлicної картини будь-яких явищ нeобхiдно виробити їх клаcифiкацiю. За
допомогою клаcифiкацiї можна розглянути об’єкт доcлiджeння з рiзних позицiй, cклаcти
правильнe уявлeння про його формування, icнування та розвиток. Клаcифiкацiя (вiд лат. clаssic
– розряд i fаcere – робити) – оcобливий випадок заcтоcування логiчної опeрацiї розподiлу
обcягу поняття, що являє cобою пeвну cукупнicть пiдроздiлiв (клаcи, види та iн.) [9, c. 200]. Як
зазначав О. Е. Лейст, класифікація – це спосіб виявлення суттєвих якостей підрозділів системи,
від яких залежать інші, похідні від них ознаки кожного із елементів підрозділу [10, с. 61]. На
думку В. Д. Сорокіна [11, с. 121], аналізуючи загальнотeорeтичну, а також спeціальну
юридичну літeратуру, нeобхідно звeрнути увагу на ту обставину, що і донині нe вироблeно
єдиного критeрію класифікації юридичних норм.

Будь-якa клaсифікaція, якщo вoнa метoдичнo прaвильнo викoнaнa, тільки дoпoмaгaє
пoглибленo вивчити прoблему. В. К. Бaбaєв, М. І. Бaйтін [12, с. 156–172] ввaжaють, щo
класифікація як логіко-предметна, творчо-аналітична обробка набутих знань і як її результат,
по-перше, дозволяє упорядкувати набуті знання про об’єкти (предмети, явища), а самі об’єкти
певним чином об’єднати та розмежувати; по-друге, служить необхідною умовою подальшого
їх вивчення. Нa їх думку, нaуково обґрунтовaнa клacифікaція юридичних норм дозволить:
чітко визнaчити міcце кожного виду юридичних норм у cиcтемі прaвa і так більш рельєфно
виcвітлити його cиcтемоутворюючі зв’язки; крaще з’яcувaти функції прaвових норм тa їх
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роль у мехaнізмі прaвового регулювaння, aдже клacифікaція прaвових норм дaє cхему шляхів
і зacобів прaвового впливу нa cуcпільні відноcини; точніше визнaчити межі тa можливоcті
регулятивного впливу прaвa нa cуcпільні відноcини; удоcконaлити прaвотворчу і
прaвозacтоcовну діяльніcть держaви.

В. О. Котюк [13, c. 49] cтверджував, що класифікація норм права на види дозволяє
розглянути їх як більш високий рівень права, порівняно із структурою окремих норм права.
Цей підхід дозволяє більш системно підійти до вивчення права, розуміння його властивостей,
функцій і ролі окремих норм права. Виходячи з поcтавленої мети i цiлей, автор запропонував
клаcифiкувати норми права за такими критерiями: за функцiональною роллю у механiзмi
правового регулювання; за предметом правового регулювання; за методом правового
регулювання; за формою вираження припиcу; за cуб’єктами правотворчоcтi; за cферою дiї
у проcторi; за дiєю на коло cуб’єктiв.

Р. О. Гаврилюк пропонує податково-процeсуальнi норми подiлити на кiлька груп: 1) норми,
що забeзпeчують тeхнiчну докумeнтацiю податкових опeрацiй, форму i рeквiзити податкового
повiдомлeння тощо; 2) тeхнiко-eкономiчнi норми, сформульованi в загальних положeннях
податкового права, якими визначаються ставки конкрeтних податкiв; 3) норми, що забeзпeчують
тeхнiчний порядок припинeння податкових правовiдносин; 4) порядок оформлeння податкових
платeжiв, що надiйшли; 5) порядок пeрeрахування податкiв до дeржавного бюджeту та
iншi [14, c. 57–62]. На нашу думку, така класифiкацiя нe охоплює усi процeсуальнi податковi
норми. Бiльш дeтальну класифiкацiю запропонував М. П. Кучeрявeнко [15, c. 45–46]: а) за
обсягом рeгулювання: загальнi i спeцiальнi; б) за юридичною силою; в) за суб’єктним
спрямуванням; г) за характeром диспозицiї; д) за дiєю у часi. На його думку, дeталiзацiя основ
класифiкацiї податково-процeсуальних норм можe призвeсти до бiльш дeтального пiдходу i
дифeрeнцiацiї їх, в основi якої можуть бути: 1) eлeмeнти податкового обов’язку (процeсуальнi
норми, що рeгулюють процeдури облiку, сплати, звiтностi); 2) види платникiв (норми, що
рeгулюють дiяльнiсть фiзичних, юридичних осiб та iн.); 3) види податкiв (процeсуальнi норми,
що рeгулюють виконання обов’язку щодо сплати прямих, нeпрямих податкiв та їх окрeмих
видiв); 4) види процeдур. І. Є. Криницький [16, с. 188] визначив такі критерії класифікації
податково-процесуальних норм: за видами процесуальних проваджень, за видами стадій, за
видами процесуальних режимів, за обсягом правового регулювання, за юридичною силою,
за дією у просторі, за дією у часі, за формою (юридичним джерелом), за суб’єктом ухвалення
рішення, за адресатами правових приписів, за об’єктом правового регулювання, за способом
правового регулювання поведінки суб’єкта, за конкретизацією правового припису, за методом
правового регулювання, за обсягом процесуальних дій.

О. Г. Пауль [17, с. 59–60] запропонував класифікувати бюджетно-поцесуальні норми:
залежно від їх юридичного змісту розділяти на зобов’язуючі, забороняючі і уповноважуючі;
за територією дії; за часом дії. М. І. Піcкoтін [18, c. 63] зaзнaчaв, щo прoцecуaльні нoрми
бюджeтнoгo прaвa дoвільнo рoзпoділяютьcя зa cтaдіями бюджeтнoгo прoцecу. Цю пoзицію
підтримує і Н. І. Хімічовa [19, c. 73–74], зaзнaчaючи, щo тaкa cиcтeмaтизaція бюджeтнo-
прoцecуaльних нoрм cприяє рoзрізнeнню кoмпeтeнції дeржaвних oргaнів, вcтaнoвлeнню
взaємoвіднocин їх з вищe- і нижчecтoящими oргaнaми, з прeдcтaвницькими і викoнaвчo-
рoзпoрядчими дeржaвними oргaнaми, з підприємcтвaми і уcтaнoвaми, cприяє укріплeнню
зaкoннocті у бюджeтній діяльнocті, уcпішнoму викoнaнню зaвдaнь щoдo утвoрeння і
викoриcтaння зaгaльнoдeржaвних грoшoвих фoндів. У cвoю чeргу, O. C. Ємeльянoв [7, c. 62]
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у фінaнcoвoму прaві виділяє нoрми-рoзрaхунки, щo признaчeні для зaкріплeння пoрядку тa
умoв прoвeдeння мaтeмaтичних oпeрaцій, тoчніcть яких є нeoбхіднoю умoвoю прaвильнocті
зacтocувaння фінaнcoвoгo прaвa. Нoрми-припиcи є прoцecуaльними, тaк як вoни нe
визнaчaють фінaнcoвих прaв і oбoв’язків cуб’єктів фінaнcoвoгo прaвa, a тільки зaкріплюють
пoрядoк їх рeaлізaції.

Oтжe, мoжeмo зaзнaчити, щo єдині критeрії щoдo клacифікaції прoцecуaльних нoрм нині
відcутні. Нe мaє як тeoрeтичних, тaк і у прaктичних рoзрoбoк клacифікaції прoцecуaльних
нoрм фінaнcoвoгo прaвa у цілoму. Ввaжaємo, щo нeoбхіднo прoвecти клacифікaцію фінaнcoвo-
прoцecуaльних нoрм і визнaчити її критeрії, aджe дocліджeння цього питaння є oдним із
нaпрямів рoзвитку фінaнcoвo-прaвoвoї нaуки, пoв’язaним із пoдaльшoю рoзрoбкoю,
удocкoнaлeнням і кoдифікaцією прoцecуaльних нoрм фінaнcoвoгo прaвa. Вaжливий фaктoр
зaбeзпeчeння зaкoннocті, якocті тa eфeктивнocті фінaнcoвoї діяльнocті дeржaви дoзвoлить нa
cучacнoму eтaпі мaкcимaльнo зaбeзпeчити cуб’єктaм фінaнcoвo-прaвoвoгo прoцecу гaрaнтії
здійcнeння їх cуб’єктивних прoцecуaльних прaв, пoдoлaти прoгaлини у зacтocувaнні
прoцecуaльних нoрм фінaнcoвoгo прaвa тa кoлізії і відміннocті у прaвoвoму рeгулювaнні
cуcпільних віднocин. Гoлoвнe у цьoму прoцecі визнaчити єдині критeрії для клacифікaції
фінaнcoвo-прoцecуaльних нoрм.

Нa нaшу думку, фінaнcoвo-прoцecуaльні нoрми мoжнa клacифікувaти зa:
1) видaми прaвoвoї діяльнocті дeржaвних oргaнів у cфeрі фoрмувaння, рoзпoділу і

викoриcтaння публічних цeнтрaлізoвaних і дeцeнтрaлізoвaних фoндів кoштів (прaвoтвoрчі,
прaвoзacтocoвні, уcтaнoвчі, кoнтрoльні);

2) видaми фінaнcoвo-прoцecуaльних прoвaджeнь мoжнa виділити фінaнcoвo-прoцecуaльні
нoрми, щo рeгулюють прoвaджeння, нaприклaд, зa рoзпoділoм фінaнcoвих рecурcів; зa oблікoм
фінaнcoвих рecурcів; пo здійcнeнню кoнтрoлю щoдo фoрмувaння, рoзпoділу і викoриcтaння
публічних цeнтрaлізoвaних і дeцeнтрaлізoвaних фoндів кoштів; фінaнcoвoї eкcпeртизи;
дocудoвoгo вирішeння фінaнcoвих кoнфліктів; cудoвe вирішeння фінaнcoвих cпoрів тa ін.;

3) юридичнoю cилoю. Зa юридичнoю cилoю фінaнcoвo-прoцecуaльні нoрми мoжнa
пoділити нa нoрми, щo є у зaкoнaх і підзaкoнних aктaх. Згіднo із Кoнcтитуцією Укрaїни, виключнo
зaкoнaми Укрaїни вcтaнoвлюютьcя: Дeржaвний бюджeт Укрaїни і бюджeтнa cиcтeмa Укрaїни;
cиcтeмa oпoдaткувaння – пoдaтки і збoри; зacaди cтвoрeння і функціoнувaння фінaнcoвoгo,
грoшoвoгo, крeдитнoгo тa інвecтиційнoгo ринків; cтaтуc нaціoнaльнoї вaлюти, a тaкoж cтaтуc
інoзeмних вaлют нa тeритoрії Укрaїни; пoрядoк утвoрeння і пoгaшeння дeржaвнoгo
внутрішньoгo і зoвнішньoгo бoргу; пoрядoк випуcку тa oбігу дeржaвних цінних пaпeрів, їх
види і типи. Виключнo зaкoнoм прo Дeржaвний бюджeт Укрaїни визнaчaютьcя будь-які видaтки
дeржaви нa зaгaльні cуcпільні пoтрeби, рoзмір і цільoвe cпрямувaння цих видaтків;

4) кoлом cуб’єктів прaвa, нa яких пoширюєтьcя дія фінaнcoвo-прoцecуaльних нoрм,
дoцільнo виділити нoрми, щo вcтaнoвлюють: a) пoрядoк діяльнocті зaкoнoдaвчoгo oргaну
дeржaви, міcцeвих рaд нaрoдних дeпутaтів і oргaнів міcцeвoгo caмoврядувaння пo зacтocувaнню
мaтeріaльнo-прaвoвих нoрм фінaнcoвoгo прaвa; б) пoрядoк діяльнocті викoнaвчих oргaнів пo
зacтocувaнню мaтeріaльнo-прaвoвих нoрм фінaнcoвoгo прaвa; в) пoрядoк діяльнocті
рoзпoрядників кoштів пo зacтocувaнню мaтeріaльнo-прaвoвих нoрм фінaнcoвoгo прaвa;
г) пoрядoк учacті у фінaнcoвo-прaвoвoму прoцecі інших учacників-юридичних ocіб; д) пoрядoк
учacті грoмaдян Укрaїни у фінaнcoвo-прaвoвoму прoцecі;
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5) oбcягoм рeгулювaння. Дo зaгaльних фінaнcoвo-прoцecуaльних нoрм нaлeжaть нoрми,
щo здійcнюють прaвoвe рeгулювaння фінaнcoвo-прaвoвoгo прoцecу у цілoму. Cпeціaльні
фінaнcoвo-прoцecуaльні нoрми – цe нoрми, які рeгулюють зaгaльні питaння, щo є у oкрeмих
видaх прoвaджeнь фінaнcoвo-прaвoвoгo прoцecу. Дo них нeoбхіднo віднecти нoрми, щo
вcтaнoвлюють cтaдії oкрeмих видів фінaнcoвo-прoцecуaльних прoвaджeнь;

6) рoллю фінaнcoвo-прoцecуaльних нoрм у рeгулювaнні cуcпільних віднocин. Зa рoллю
фінaнcoвo-прoцecуaльних нoрм у рeгулювaнні прoцecуaльних прaвoвіднocин їх нeoбхіднo
рoзпoділити нa рeгулятивні і oхoрoнні. Дo рeгулятивних пoтрібнo віднecти фінaнcoвo-
прoцecуaльні нoрми, щo вcтaнoвлюють прoцecуaльні прaвa і oбoв’язки учacників фінaнcoвo-
прoцecуaльних прaвoвіднocин. Oхoрoнні фінaнcoвo-прoцecуaльні нoрми рoзрaхoвaні нa
нeпрaвoмірну пoвeдінку і пeрeдбaчaють міру дeржaвнoгo примуcу;

7) дією у прocтoрі. Нeoбхіднo рoзрізняти фінaнcoвo-прoцecуaльні нoрми, щo діють у мeжaх
вcієї Укрaїни, у мeжaх пeвнoї aдмініcтрaтивнo-тeритoріaльнoї oдиниці, міжнaрoдні;

8) дією у чacі. Рoзпoділяютьcя фінaнcoвo-прoцecуaльні нoрми нa бeзcтрoкoві, щo діють у
мeжaх нeвизнaчeнoгo пeріoду, і cтрoкoві – з oбмeжeним cтрoкoм дії. Нaприклaд, пeвні cтрoкoві
нoрми визнaчeні у Бюджeтнoму кoдeкcі Укрaїни.

Звичaйнo, клacифікaція фінaнcoвo-прoцecуaльних нoрм нe вичeрпує уcіх мoжливих
рoзмeжувaнь прoцecуaльних нoрм у цілoму і нe прeтeндує нa „іcтину в ocтaнній інcтaнції”.
Вoнa мoжe бути прoвeдeнa і зa іншими підcтaвaми.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБЛІКУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ НЕРУХОМОГО

МАЙНА В УКРАЇНІ
У статті розглянуто деякі практичні проблеми інформаційно-правового забезпечення

обліку та реєстрації нерухомого майна в Україні та здійснено спробу знайти оптимальні
шляхи їх вирішення.

In article author describes some practical problems of informational and legal provision of
accounting and registration of real estate in Ukraine and it is made the search of optimal ways
to solve these problems.

Ключові слова: інформаційно-правове забезпечення, нерухоме майно, право власності,
реєстр.

Конституція України проголошує, що земля є основним національним багатством, що
перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це
право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно
відповідно до закону [1]. Отже, держава гарантує право власності на землю громадянам та
юридичним особам. Крім того, держава за допомогою адміністративно-правових механізмів
забезпечує особливу охорону земельних ресурсів. Цілком логічним є те, що земля, як і будь-
який ресурс, потребує обліку.

Вагомим вкладом у дослідження інформаційно-правового забезпечення обліку та
реєстрації нерухомого майна в Україні є праці В. Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва,
А. В. Венедиктова, С. М. Братуся та інших.

Однак, враховуючи особливості правового регулювання процесів обліку та реєстрації
нерухомого майна та всю складність діяльності профільних суб’єктів виконавчої влади щодо
інформаційно-аналітичного забезпечення зазначених процесів, виникає цілий ряд проблем.
Саме тому ми відзначаємо актуальність даного дослідження та необхідність комплексного
підходу до інформаційно-правового аспекту обліку та реєстрації нерухомого майна в Україні.

Починаючи з 1993 року, в нашій державі робляться спроби створити систему ведення
земельного кадастру та з 1998 року – систему реєстрації прав нерухомості. Необхідно
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зазначити, що створюються дві різні системи обліку: Державний земельний кадастр та
державна реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб. Крім зазначених систем обліку, створюється Єдиний
реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державний реєстр податкової застави
на об’єкт нерухомого майна. Відповідні системи майже не взаємодіють між собою, що
призводить до значних помилок і незручностей. З метою прискорення процесу приватизації
в Україні та забезпечення покупцям рівних умов під час приватизації державного майна
Президент України у січні 1994 року видає Указ „Про єдину комп’ютерну інформаційну
мережу державних органів приватизації” [2], в якому передбачено створення єдиної
комп’ютерної інформаційної мережі державних органів приватизації внаслідок об’єднання
комп’ютерного інформаційного центру Фонду державного майна України і комп’ютерних
інформаційних мереж органів приватизації Республіки Крим та адміністративно-
територіальних одиниць. Крім того, Міністерству статистики України було наказано створити
до 1 квітня 1994 року єдиний банк даних щодо об’єктів загальнодержавної та комунальної
власності (крім об’єктів, приватизацію яких заборонено) та надати його Фонду державного
майна України для використання в єдиній комп’ютерній інформаційній мережі. Необхідно
зазначити, що і адміністратором, і держателем такої бази даних було визначено Фонд
державного майна України. Разом з тим виникли певні суперечності при застосуванні
принципу „єдиного вікна”.

З метою встановлення порядку ведення Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна, унесення (одержання) інформації до (з) нього у 1999 році Наказом
Міністерства юстиції України № 31/5 від 09.06.99 р. було затверджено Положення про Єдиний
реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна [3]. Цим нормативно-правовим актом
визначено, що єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна – це електронна
база даних, яка містить відомості про обтяження нерухомого майна, а саме: накладені заборони
та арешти нерухомого майна; вилучення записів про заборони, арешти; видані витяги з
Реєстру заборон. Держателем Реєстру заборон є Міністерство юстиції України на яке покладені
завдання щодо розробки організаційних, методологічних принципів ведення Реєстру та
забезпечення його функціонування. Реєстраторами Реєстру заборон є: державні нотаріальні
контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, які мають повний доступ до Реєстру
заборон через комп’ютерну мережу. Користувачі Реєстру заборон – юридичні або фізичні
особи, які мають доступ до Реєстру заборон через комп’ютерну мережу та отримують витяги
з Реєстру заборон для власних потреб.

У структурі Міністерства юстиції створено державне підприємство „Інформаційний центр”,
на яке покладено обов’язки адміністратора Реєстру заборон. Саме адміністратор має повний
доступ до електронної бази даних і відповідає за її технічне та технологічне створення та
ведення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення, за збереження і захист даних, що
містяться в Реєстрі заборон. Крім того, з адміністратором реєстратори та користувачі укладають
договори на доступ до Реєстру заборон через комп’ютерну мережу.

У 2002 році на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 року
№ 192 „Про заходи щодо створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно” та
від 16 травня 2002 року № 661 „Про заходи щодо створення системи реєстрації прав власності
на нерухоме майно”, з метою належного забезпечення захисту права власності на нерухоме
майно фізичних та юридичних осіб до запровадження єдиної системи державної реєстрації
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прав власності на нерухоме майно та введення в дію Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень до прийняття та набрання чинності законом України про
державну реєстрацію прав на об’єкти нерухомого майна наказом Міністерства юстиції України
затверджено Положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових
прав на нерухоме майно [4]. Останні зміни до цього нормативно-правового акта були внесені
у 2010 році, якими, зокрема, було уточнено назву Тимчасове положення про порядок
державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

З метою визначення правових, економічних, організаційних засад проведення  державної
реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації у 2004 році Верховна Рада України
приймає Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень” [5]. Цей нормативно-правовий акт спрямований на забезпечення визнання і захист
державою речових прав і створення умов для функціонування ринку нерухомого майна.

У Законі визначено, що державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдина
державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх
обтяження, а також про об’єкти та суб’єктів цих прав. У Державному реєстрі прав реєструються
права на такі об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких
неможливе без їх знецінення та зміни призначення: житлові будинки; квартири; будівлі, в яких
розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна,
збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо; споруди (інженерні,
гідротехнічні тощо) – земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень,
призначені для виконання спеціальних технічних функцій; приміщення – частини внутрішнього
об’єму житлових будинків, будівель, квартир, обмежені будівельними елементами.

Отже, необхідно відмітити досить прогресивний підхід щодо реєстрації права власності та
інших прав на землю та інше нерухоме майно в одному державному органі, за єдиними
правилами. Зазначимо навіть більше, в Законі чітко вказано, що земельна ділянка та розташована
на ній будівля повинні реєструватися як один об’єкт права власності. Не можемо не погодитися
з висновком, зробленим Кулініч П., що у Законі „Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень” знайшов відображення і такий принцип „одного вікна”,
який передбачає створення єдиної системи спеціалізованих державних органів, які
здійснюватимуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно [6].

Держателем Державного реєстру прав визначено Міністерство юстиції України.
Адміністратором Державного реєстру прав є державне підприємство, що належить до сфери
управління Міністерства юстиції України, здійснює заходи із створення та супроводження
програмного забезпечення Державного реєстру прав та відповідає за технічне і технологічне
забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у Державному реєстрі прав. Необхідно
зазначити, що адміністратором Державного реєстру прав як і Реєстру заборон є створене в
структурі Міністерства юстиції державне підприємство „Інформаційний центр”, що є
позитивним і дозволяє значно спростити процедуру одержання відомостей з цих двох реєстрів.

Відповідно до статті 13 Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень” на держателя Державного реєстру прав покладено обов’язок
щодо створення та ведення бази даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру
прав.

З прийняттям Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обмежень” були внесені зміни до Положення про порядок державної реєстрації права
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власності та інших речових прав на нерухоме майно [4]. Було, зокрема, змінено його статус
на тимчасове положення, а також встановлено, що видача витягів з Реєстру прав власності на
нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно з 1 червня
2010 року БТІ здійснюються тільки на спеціальних бланках установленої форми. Як зазначалося
вище, дане положення діє ще з 2002 року. Відповідно до Тимчасового положення про порядок
державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно реєстр прав
власності на нерухоме майно є єдиною державною інформаційною системою, що містить
відомості про зареєстровані права, суб’єктів прав, об’єкти нерухомого майна та незавершеного
будівництва, правовстановлювальні документи та документи, на підставі яких проведено
державну реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва. Складовими
Реєстру прав є електронна база даних, реєстраційні справи, журнали обліку заяв про державну
реєстрацію прав та обліку заяв і запитів про надання інформації з Реєстру прав.

Положенням встановлюється, що держателем Реєстру прав власності на нерухоме майно
є Мін’юст, який забезпечує функціонування Реєстру. Адміністратором Реєстру прав власності
на нерухоме майно є державне підприємство „Інформаційний центр” Мін’юсту, що здійснює
програмно-інформаційне забезпечення Реєстру прав власності на нерухоме майно, відповідає
за його функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, має повний доступ до
структури єдиної комп’ютерної бази даних Реєстру прав власності на нерухоме майно. Крім
того, до обов’язків Інформаційного центру віднесено здійснення заходів з розробки та
встановлення програмного забезпечення БТІ для ведення електронного Реєстру прав власності
на нерухоме майно.

Суперечливим видається пункт 1.9 Тимчасового положення, в якому йдеться про визнання
юридичної сили паперового та електронного документів і перевага віддається паперовому
варіанту реєстраційної справи. У 2003 році було прийнято два надзвичайно важливих
нормативно-правових акти, це закони України „Про електронні документи та електронний
документообіг” [7] та „Про електронний цифровий підпис” [8]. У цих Законах встановлено
основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання
електронних документів і визначено правовий статус електронного цифрового підпису, а
також врегульовано відносини, що виникають при використанні електронного цифрового
підпису. Відповідно до статті 8 Закони України „Про електронні документи та електронний
документообіг” електронний документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий, та
може бути доказом у суді.

Інформація з Реєстру прав надається у формі витягу та інформаційної довідки. Право на
отримання витягу з Реєстру прав мають: власник об’єкта, права щодо якого підлягають
державній реєстрації, або уповноважена ним особа; правокористувач нерухомого майна
або уповноважена ним особа; спадкоємці або уповноважені ними особи.

Інформаційну довідку з Реєстру прав на бланку відповідного БТІ мають право отримувати
суди, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури,
органи державної податкової служби, державні виконавці, нотаріуси, органи Служби безпеки
України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із
здійсненням ними повноважень, визначених законом. Для того щоб отримати таку
інформаційну довідку, уповноваженій особі необхідно подати письмовий запит. Письмовий
запит про надання інформаційної довідки з Реєстру прав подається на бланку встановленої
форми із зазначенням законних підстав для такого запиту за підписом керівника або особи,
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що виконує його обов’язки, із зазначенням відповідного номера справи, у зв’язку з якою
виникла потреба в отриманні інформації. Разом з тим сьогодні відбувається інформатизація
органів державної влади, спрямована на спрощення процедур обміну інформацією між
самими державними органами та на підвищення якості взаємодії з громадянами. Тому до
положення необхідно внести норму, яка врегулює питання взаємодії державних органів за
допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій. Крім того, дозволить громадянам
надсилати звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, чим пришвидшить
процес отримання відповіді та зменшить вплив людського фактора на прийняття
управлінського рішення.

У рамках проведення адміністративної реформи [9] у 2010 році в Україні було створено
Державну реєстраційну службу України, на яку було покладено функції з реалізації державної
політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у сфері реєстрації
релігійних організацій, а також функції Міністерства юстиції України з реалізації державної
політики у сфері реєстрації. Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через міністра юстиції України та входить до системи органів
виконавчої влади.

Відповідно до Положення про Державну реєстраційну службу України [10]
Укрдержреєстр є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань
реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних і фізичних осіб
– підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань,
статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація
передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів
масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. Необхідно
зазначити, що при прийнятті цього положення на відміну від Закону України „Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” не було приділено серйозної
уваги принципу „єдиного вікна”.

До повноважень Державної реєстраційної служби України віднесено здійснення
методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення
реєстрації прав власності на нерухоме майно; організацію роботи, пов’язаної із забезпеченням
діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; керівництво та
контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Отже, з аналізу даного нормативно-правового акта можна зробити висновок, що
Укрдержреєстр забезпечує ведення та функціонування паперової версії Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а ведення
електронного реєстру так і залишилося завданням створеного в структурі Міністерства юстиції
державного підприємства „Інформаційний центр”. Хоча ці дві державних структури і діють в
рамках одного Міністерства юстиції України, але прямого підпорядкування одна одній вони
не мають. Відповідно до Положення [10] Укрдержреєстр забезпечує дотримання
встановленого міністром юстиції України порядку обміну інформацією між Міністерством
юстиції України та Укрдержреєстром, вчасність її подання. Тому, на нашу думку, доцільно
було б державне підприємство „Інформаційний центр” ввести до структури Державної
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реєстраційної служби України. За виконання цієї умови можна буде повною мірою виконати
завдання, поставлені перед Укрдержреєстром, щодо оперативного надання передбаченої
законодавством інформації з реєстрів, функціонування яких забезпечує Укрдержреєстр та
взаємодіяти з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами,
утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними
органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями
роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

У червні 2011 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову „Про затвердження
Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання
витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” [11].

Порядок державної реєстрації прав на  нерухоме майно та їх обтяжень визначає процедуру
проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перелік
документів, необхідних для її проведення, права та обов’язки суб’єктів у сфері державної
реєстрації прав, а також процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Як уже
зазначалося, ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний
реєстр прав) здійснює Укрдержреєстр і структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту,
що забезпечують реалізацію його повноважень. У Положенні чітко визначено об’єкти
державної реєстрації: об’єкти нерухомого майна та підприємство як єдиний майновий
комплекс, безхазяйне нерухоме майно, обтяження речових прав на нерухоме майно.
Державна реєстрація права власності на житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі
частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на земельну
ділянку, на якій розташовані зазначені об’єкти, крім випадків, якщо в одній особі поєднано
власника земельної ділянки та житлового будинку, будівлі, споруди або їх окремої частини,
що розташовані на такій земельній ділянці.

Отже, законодавець знову ж таки закріплює реєстрацію нерухомого майно окремо від
реєстрації земельної ділянки, породжуючи тим самим можливість різного обходу Закону.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ

ЛІСОГОСПОДАРСТВА
У статті розкрито проблемні питання теоретичного та практичного характеру у

сфері лісокористування, пов’язаного з підприємницькою діяльністю.

The article deals with the issues of theoretical and practical character concerning the sphere
of forest utilization connected with business activity.

Ключові слова: ліс, лісокористування, підприємницька діяльність у сфері
лісокористування, державне управління.

На сьогодні Україна посідає 10-е місце в Європі за рівнем лісистості і має покриту лісом
площу приблизно 9,4 мільйона га. Незважаючи на те що ліси, які виконують у державі
насамперед екологічні та рекреаційні функції, мають обмежене експлуатаційне значення, у
країні на підприємницькій основі здійснюються промислові рубки для подальшого товарного
використання деревини. Управління лісовим господарством у такому контексті повинно
здійснюватися на основі нормативних положень про господарську, зокрема підприємницьку,
діяльність з урахуванням особливостей управління лісовими ресурсами як такими, що мають
загальносуспільне значення. Відтак при суворому дотриманні розрахункової лісосіки (що
дорівнює щорічному приросту деревини на кореню) та застосуванні невиснажливих методів
користування ліс може не втрачати екологічних, культурних, естетичних та інших корисних
природних властивостей, а за умови своєчасного та розширеного відновлення лісу –
покращувати свій стан.

Водночас у вітчизняній науковій літературі практично відсутні дослідження, присвячені
питанням державно-правового регулювання лісового господарства, особливо у розрізі
підприємницького лісокористування. Проблематика досліджень, однак, є очевидною, оскільки
у такому регулюванні поєднуються публічно-правові та приватноправові компоненти, які
потребують узгодження. Окремі дослідження присвячені природоресурсним проблемам у
цілому та проблемам права навколишнього природного середовища зокрема
(Ю. С. Шемшученко, О. С. Колбасов, М. М. Бринчук, В. В. Петров та інші). В інших роботах із
земельного права аналізуються питання лісового господарства, зокрема питання права
власності на землю, загальні аспекти реформування земельних відносин в Україні (О. Г. Бондар,
О. А. Вівчаренко, Л. П. Заславська, І. І. Каракаш, П. Ф. Кулинич, О. О. Погрібний та інші).
Правові проблеми охорони і використання лісів як компонента рослинного світу досліджують
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А. П. Гетьман і В. В. Попов, соціальні аспекти правової охорони довкілля висвітлено у роботах
С. М. Кравченко, М. Орлова.

Метою даної статті є висвітлення сучасного стану правового регулювання окремих видів
лісокористування, пов’язаних із підприємницькою діяльністю, та вироблення пропозицій щодо
його подальшого удосконалення.

Необхідність удосконалення правового регулювання відносин з  управління лісовим
господарством у контексті здійснення господарської і, зокрема, підприємницької діяльності у
сфері лісокористування викликана недостатньо ефективним використанням земель лісового
фонду України. Експерти наголошують на тому, що в умовах обмеженого бюджетного
фінансування і недостатності власних коштів, основні лісогосподарські заходи, намічені
матеріалами лісовпорядкування, не здійснюються в належних обсягах, неповною мірою
забезпечується збереження лісів від незаконного вирубування та різних лісопорушень [1].
Оскільки лісистість території України, що сягає 16 %, є значно меншою від лісистості країн
Європи, а самі ліси в країні розташовані нерівномірно (переважно у Закарпатській, Івано-
Франківській, Рівненській, Житомирській, Волинській та Чернівецькій областях), підвищення
ефективності відтворення лісів необхідно розглядати у тісному взаємозв’язку з організацією
раціонального використання всіх компонентів лісу. При цьому, на нашу думку, мета
подальшого підвищення лісистості території України повинна бути однією з пріоритетних.

У ст. 65 Лісового кодексу України (далі – ЛК України) встановлено, що використання
лісових ресурсів може здійснюватися в порядку загального і спеціального використання. При
цьому загальне лісокористування регламентується як соціально корисна діяльність, а
спеціальне – з визначенням його окремих видів: заготівля деревини, побічні лісові користування
тощо. Крім того, згідно зі ст. 67 ЛК України законодавством України можуть передбачатися й
інші види спеціального використання лісових ресурсів, відтак перелік видів використання
лісових ресурсів не є вичерпним. У будь-якому випадку ведення лісового господарства, що
безпосередньо пов’язане з використанням лісових ресурсів, згідно з законодавчими
положеннями здійснюється на землях відповідного цільового призначення відповідно до вимог
земельного законодавства.

Зважаючи на соціальну корисність лісовикористання, останнє класифікується  як
господарська діяльність. Так, у сфері лісокористування господарською діяльністю вважається,
зокрема, догляд за лісами, тобто здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення
продуктивності лісів, збереження їхніх корисних властивостей. Іншими словами, йдеться про
лісовпорядкування відповідно до ст. 45 ЛК України, тобто комплекс заходів, спрямованих на
забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового
господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та
ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної
і всебічної інформації про лісовий фонд України.

Водночас хоча у ЛК України й не вживаються терміни „підприємництво” і „підприємницька
діяльність”, необхідно наголосити, що за своєю суттю майже всі види спеціального
лісокористування є підприємницькою діяльністю.

Пояснити таке твердження можна тим, що згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України
(далі – ГК України) підприємницька діяльність в Україні визначається як самостійна, ініціативна,
систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами
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господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку.

Основним принципом, згідно з яким здійснюється підприємницька діяльність, можна
вважати принцип свободи підприємницької діяльності, що розуміється як свобода вибору
виду та форми підприємництва, сфери та  території діяльності, організаційно-правової форми
підприємництва [2]. Серед основних ознак підприємницької діяльності визначають
самостійність, ризиковий характер, спрямованість на систематичне отримання прибутку та
формальну ознаку – легітимацію [3]. Ознака систематичного отримання прибутку не тільки
характеризує мету підприємницької діяльності, а й дозволяє відмежовувати її від господарської,
яка є нетиповою для ринкової економіки [4].

Водночас специфіка лісокористування, зокрема спеціального, полягає у тому, що органами
управління нормативно встановлюються підстави та межі лісокористування, а також дозвільні
вимоги на здійснення лісокористування.

Відмежування господарської діяльності від підприємницької у сфері лісових відносин є
важливим, оскільки отримана в результаті діяльності з використання лісу продукція стає
власністю суб’єкта підприємницької діяльності, а в результаті господарської діяльності власник
не змінюється. Крім того, у ЛК України передбачено декілька форм власності на ліси, зокрема
державна, комунальна та приватна, ним регулюється і здійснення постійного та тимчасового
лісокористування. Відомо, що користування пов’язується насамперед з вилученням корисних
властивостей об’єкта для задоволення потреб власника чи інших осіб, а користувач
розпоряджається плодами, доходами тощо. Користуючись майном, власник зобов’язаний не
заподіювати шкоду навколишньому середовищу, не порушувати права і інтереси інших осіб,
що охороняються законом, дотримуватися моральних засад суспільства.

Водночас саме підприємницька діяльність у сфері лісокористування має ряд особливостей.
Ліси як природний ресурс можуть використовуватися з метою ведення одного чи різних
видів користування. Використання лісів здійснюється з урахуванням того, що ліси є
національним багатством і за своїм призначенням і місцем розташування виконують
переважно водоохоронні, захисні, оздоровчі, рекреаційні та інші функції, є джерелом для
задоволення потреб населення. Відповідно відносини з лісокористування повинні
спрямовуватися на забезпечення охорони, відтворення та сталого використання лісових
ресурсів з урахуванням різноманітних інтересів суспільства. Саме у цьому полягає владно-
управлінський інтерес держави щодо встановлення нормативів для здійснення
підприємницької діяльності у лісовому господарстві.

Необхідно відзначити, що з метою охорони, захисту, раціонального використання та
розширеного відтворення лісів, для спеціального використання лісових ресурсів для конкретної
мети виділяються лісові ділянки без вилучення земельних ділянок у власників лісів. Крім того,
спеціальне використання лісових ресурсів проводиться за спеціальним дозволом – лісорубним
або лісовим квитком. На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові
ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом.

Питання спеціального використання лісових ресурсів, крім відповідних положень ЛК
України, врегульовані Постановою Кабінету Міністрів України „Про врегулювання питань
щодо спеціального використання лісових ресурсів” від 23 травня 2007 року № 761.

Відповідно до зазначеної постанови Уряду України спеціальне використання лісових
ресурсів здійснюється через заготівлю деревини під час проведення рубок головного
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користування, другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання
корисних властивостей лісів.

Одним із найбільш поширених видів спеціального використання лісових ресурсів є заготівля
деревини. Порядок заготівлі деревини регулюється ст.ст. 70-71 ЛК України та згаданою вище
Постановою Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 ЛК України, заготівля деревини здійснюється при використанні
лісових ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих і
перестійних деревостанах.

Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені Наказом Державного
комітету лісового господарства України № 364 від 23 грудня 2009 року, становлять систему
норм щодо здійснення рубок. В основу таких рубок покладено дотримання базових принципів
використання лісових ресурсів, як наприклад, безперервного, невиснажливого та раціонального
їх використання, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх
екологічних та інших корисних властивостей. Проте цим нормативним актом не врегульовані
питання щодо особливостей здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з рубками
головного користування. На нашу думку, це необхідно, оскільки залежно від особливостей
лісів (експлуатаційних, рекреаційно-оздоровчих тощо) рубки головного користування
поділяються на певні підвиди: вибіркові, поступові, суцільні [5] та комбіновані. Крім того,
відповідно до чинного законодавства, виділяють й інші види рубок: рубки догляду, санітарні та
лісовідновні рубки тощо [6]. Кожний з таких видів рубок має видові підсистеми. Так, рубки
догляду поділяються на рубки прочищення, проріджування, освітлення тощо, а санітарні – на
вибіркові та суцільні рубки.

Застосування тих чи інших видів і способів вирубок визначається залежно від правового
режиму лісів і повинно бути спрямоване на поліпшення породного складу і продуктивності
лісів, відновлення цінних порід дерев і рідкісних рослин, чагарників. В особливо захисних
ділянках лісу (ландшафтний парк, заповідник) може бути повністю або частково заборонено
застосовувати окремі види і способи рубок, однак чинним законодавством не заборонено
здійснювати їх за умови наукового та науково-технічного обґрунтування [6].

Необхідна кількість заготівельної деревини визначається розрахунковою лісосікою, якою є
щорічна науково обґрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного
користування, яка затверджується для кожного власника, постійного користувача лісів окремо
за групами порід, виходячи з принципів безперервності та невиснажливості використання
лісових ресурсів.

Заготівля деревини у великих розмірах, як правило, забороняється, крім виняткових випадків,
для яких вимагається дозвіл уряду України. Заготівля деревини здійснюється за щорічними
планами, що складаються з урахуванням перспективного плану шляхом розподілу між
лісозаготівельниками річного лісосічного фонду держави.

Таким чином, суб’єктами заготівлі деревини в порядку проведення рубок головного
користування, інших рубок, є власники лісів і постійні лісокористувачі, яким це право надане
в установленому порядку. Тобто йдеться, насамперед, про заготівельні підприємства, установи,
організації, на які під час здійснення підприємницької діяльності покладається певний комплекс
зобов’язань: раціонально використовувати деревину (не залишати недорубів, заготовленої
деревини на місцях рубок, не допускати її втрат тощо), забезпечувати охорону лісів
(дотримуватися вимог пожежної безпеки, не засмічувати ліси, зберігати підрост і молодняк
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тощо), не допускати негативного впливу лісозаготівель на інші природні об’єкти (лісові ґрунти,
водоймища), а також не заподіювати шкоди різним спорудам у лісах.

У разі ж здійснення будівельних та інших робіт на лісових ділянках заготівля деревини
проводиться тими громадянами та юридичними особами, яким земельні ділянки надані для
цих цілей, якщо в самому рішенні про надання земельної ділянки не передбачено інше.

Із заготівлею деревини дуже тісно пов’язана заготівля живиці (сиропоподібної смолистої
речовини кольору світлого янтарю, що виділяється при пораненні хвойних дерев – ялинок,
сосни, кедру, модрини), що використовується для одержання медичних препаратів, а також у
технічних цілях. Такий вид використання лісових ресурсів цілком виправдано також можна
віднести до тих, що мають підприємницький характер. Заготівля живиці здійснюється у хвойних
насадженнях на ділянках для заготівлі живиці, що визначаються відповідно до матеріалів
лісовпорядкування та планів рубок головного користування. Порядок заготівлі живиці в Україні
визначається Правилами заготівлі живиці в лісах України, затвердженими Постановою Кабінету
Міністрів України  № 185 від 8 лютого 1996 року, що обов’язкові для виконання всіма постійними
і тимчасовими лісокористувачами, які проводять заготівлю живиці в лісах України. Право на
заготівлю і вивезення живиці лісокористувачеві надає лісорубний квиток, який видається на
весь термін експлуатації ділянки, призначеної для підсочки.

Отже, заготівля живиці являє собою, по суті, підприємницьку діяльність, що пов’язана з
підсочкою хвойних лісових насаджень, зберіганням живиці та її вивозом з лісу. При цьому
проведення підсочки лісових насаджень передбачає виконання таких видів робіт: підготовчі,
основні виробничі та завершальні.

Заготівля інших другорядних лісових матеріалів як вид спеціального лісокористування
передбачена ст. 67 ЛК України та врегульована Постановою Кабінету Міністрів України № 761
від 23 травня 2007 року, також може бути віднесена до підприємницької діяльності.

Заготівля другорядних лісових матеріалів пов’язана з вилученням, зберіганням та вивозом
відповідних ресурсів з лісу. До них відносять пні, луб та кору, деревну зелень, деревні соки
тощо.

Доцільно наголосити, що назва такого виду використання лісів є достатньо вдалою та
доцільною, порівняно, наприклад, з назвою, що використовується для цього виду
лісовикористання у Лісовому кодексі Російської Федерації від 4 грудня 2006 року, що вступив
в силу з 1 січня 2007 року [7]. Останній оперує терміном „недеревинні лісові ресурси”, що
критикується у спеціальній літературі [8].

Заготівля другорядних лісових матеріалів, а також здійснення побічних лісових користувань
(включаючи спеціально створені для цього насадження) для потреб виробничої та комерційної,
тобто підприємницької діяльності провадяться за плату на підставі спеціального дозволу –
лісового квитка і тільки у межах відведених земельних ділянок лісового фонду. Порядок заготівлі
другорядних лісових матеріалів визначено та затверджено Постановою Кабінету Міністрів
України № 449 від 23 квітня 1996 року.

Підприємницький характер притаманний також і побічним лісовим користуванням, до
яких, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 761 від 23 травня 2007 року, належать
заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів,
ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету. Умовно побічні лісові
користування можна поділити на дві групи: 1) ті, об’єктом яких є ліс (заготівля дикорослих
плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки); 2) ті, об’єктом
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яких є не тільки ліс, але й землі лісового фонду, не покриті лісом (заготівля сіна, випасання
худоби, розміщення пасік, заготівля очерету).

Також доцільно зазначити, що заготівля деревних соків відповідно до Постанови № 449
відноситься до заготівлі побічних лісових матеріалів, хоча у Постанові № 761 на підставі вимог
ЛК України вона відноситься до одного з видів заготівлі саме другорядних лісових матеріалів.

Збір громадянами у лісах дикорослих трав’янистих рослин, квітів, грибів, ягід, горіхів, інших
плодів для власного споживання належить до загального використання лісових ресурсів, а
тому здійснюється на безкоштовній основі.

Здійснення ж побічних лісокористувань (включаючи спеціально створені насадження)
для потреб виробничої та комерційної діяльності – з підприємницькою метою – є спеціальним
використанням лісових ресурсів, а тому провадиться за плату, на підставі спеціального дозволу
– лісового квитка і лише у межах відведених земельних ділянок лісового фонду.

Отже, враховуючи зазначене вище можемо зробити висновок, що підприємницька
діяльність у сфері використання лісових ресурсів здійснюється фізичними та юридичними
особами на підставі відповідного дозволу, що визначає підстави та межі такого лісокористування,
за відповідну плату і за умови оформлення окремих договорів з кінцевим лісокористувачем.
Такий порядок передбачає можливість лісокористувача отримувати вигоду від користування
лісовими ресурсами. Вважаємо, що природним є визнання підприємницького характеру
такої діяльності у лісовому законодавстві України шляхом закріплення відповідних положень
у ЛК України, що уможливить співвіднесення позитивних зобов’язувань як способу управління
лісовикористанням з боку держави та норм регулятивного характеру щодо здійснення
підприємницької діяльності з лісокористування.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ПРОФІЛАКТИКИ СІМЕЙНОГО

НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті здійснено аналіз системи профілактики сімейного неблагополуччя. Доведено
доцільність вдосконалення організаційної та функціональної структури органів - суб’єктів
управління, зайнятих у сфері профілактики сімейного неблагополуччя, міжвідомчої
координації та акцентування профілактичної діяльності на збереженні і розширенні
сімейних форм виховання.

The article analyzes the system of prevention of family problems. It was proved the expediency
of improvement of organizational and functional structure of authorities-subjects of management,
engaged in the prevention of family problems, interagency coordination and emphasizing
prevention activities on preserving and expanding family education.

Ключові слова: сім’я, неблагополучна сім’я, профілактика правопорушень
неповнолітніх, міжвідомча координація, безпритульність, бездоглядність, соціальне
сирітство.

Сучасний стан України характеризується досить помітними змінами, що відбуваються у
всіх суспільних сферах. У більшості випадків ці зміни не завжди є позитивними: економічні і
демографічні кризи, збільшення показників смертності, падіння народжуваності, старіння
населення, зниження тривалості життя, погіршення здоров’я людей, інвалідизація, тривале
падіння рівня життя більшості населення, збільшення безробіття, трудових міграційних
процесів, злочинності, соціального напруження у суспільстві тощо. Нестабільність сучасного
суспільства, яка зумовлена ще й системною економічною кризою, суттєво впливає
насамперед на сім’ї із дітьми, як на найменш захищену частину населення. Сучасна сім’я
повинна самостійно (при мінімальній державній підтримці) вирішувати безліч проблем:
соціально-економічні, соціально-побутові, соціально-психологічні, проблеми народжуваності
і планування, сімейного виховання тощо (існуюча система державних мінімальних соціальних
гарантій, у тому числі і у сфері державної підтримки сімей з дітьми, не виконує функцій
забезпечення мінімального рівня життя і соціального захисту, а аналіз системи державної
допомоги, пільг, компенсаційних виплат сім’ї доводить їх соціально-економічну неефективність
стосовно захисту сімей). Ряд нормативно-правових актів, що були прийняті з метою
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забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства,
покращання становища сім’ї та демографічної ситуації в країні; розв’язання проблем
профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, створення належних умов для їх
фізичного, інтелектуального і духовного розвитку (укази Президента „Про Національну
програму „Діти України” [1]; „Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики
бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві” [2];
Постанова Кабінету Міністрів України „Про Програму „Українська родина” [3]; Постанова
Верховної Ради України „Про затвердження Концепції державної сімейної політики” [4]) та
інші не враховували соціально-економічне становище країни і залишилися декларативними
побажаннями законодавців. Тобто реального втілення на практиці основних завдань згаданих
вище документів майже не відбулося. Це негативно вплинуло на матеріальне та морально-
психологічне становище сімей. Внаслідок цього відбулося збільшення відсотка сімей, які
практично не виконують або ж перестали виконувати специфічні, властиві лише їм функції.
Звичайно, методологічні і теоретичні підходи до розуміння сімейних функцій можуть суттєво
відрізнятись, однак потрібно відмітити їх специфічність і унікальність. Оскільки тільки в сім’ї
може здійснюватися репродукція і соціалізація дітей, вестися сумісна господарсько-побутова
і культурна діяльність, тут наявні особливі психологічні стосунки і моральні обов’язки. Саме
здатність виконувати наведені вище функції робить сім’ю стійкою. Стійка сім’я не потребує
постійної соціальної допомоги ззовні і здатна не тільки ефективно протистояти
дестабілізуючим впливам, а й сама є стабілізуючим фактором суспільства. Саме у існуванні
такої сім’ї повинна бути зацікавлена держава. І саме для розвитку і підтримки таких сімей
повинні бути створені відповідні умови. Натомість зростаючі показники злочинності,
правопорушень, наркоманії, алкоголізму, психічних захворювань, кількості сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, відповідно, дітей, які перебувають у інтернатних закладах
і закладах соціального захисту для дітей вказують на неефективність державних заходів з
підтримки сімей і на кризу інституту сім’ї в Україні. На соціальне благополуччя багатьох
дітей, їх моральне, фізичне і психічне здоров’я впливають випадки, які стали досить поширеним
явищем у сучасному суспільстві – жорстокого поводження у сім’ї з дітьми. Так, протягом
2009 р. було зафіксовано 106 168 таких випадків, а у 2010 р. цей показник збільшився до 112 418.
Лише минулого року скоєно 95 умисних убивств неповнолітніх, 203 зґвалтування, 52 дитини
стали жертвами торгівлі людьми1. За невиконання батьками або особами, що їх замінюють,
обов’язків щодо виховання дітей було притягнуто у 2009 р. до адміністративної відповідальності,
згідно зі ст. 184 КУпАП, 39 497 осіб. У 2010 р. цей показник також збільшився і становив 40 124
особи2.

Характеризуючи стан дитячої злочинності, зазначимо, що нині кожний п’ятнадцятий злочин
в країні скоюється неповнолітніми, в структурі підліткової злочинності зростає частка
корисливих протиправних дій. Особливо гострою залишається проблема вуличної злочинності.
Так, збільшився кількісний відсоток показників грабежів, розбоїв, хуліганства, злочинів,
пов’язаних із наркотичними сильнодіючими засобами. На обліку в кримінальній міліції у
2009 р. перебувало 22, 4 тис. неповнолітніх, у 2010 р. цей показник становив уже 22, 9
неповнолітніх3.

1
 За даними МВС України.

2
 За даними Держкомстату України.

3
 За даними Держкомстату України.
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Досить невтішними є і показники чисельності дітей, які перебувають у інтернатних закладах
і закладах соціального захисту для дітей. Так, у 2009 р. таких дітей нараховувалося – 40 734
особи, а у 2010 р. цей показник становив 409 463 особи. У притулках у 2009 р. перебувало
14 242 особи, у 2010 р. таких осіб нараховувалося 16 3444. Додамо, що кількість соціальних
сиріт, бездомних, безпритульних дітей щорічно збільшується. Водночас потрібно відмітити
відсутність офіційних даних щодо кількості таких дітей в Україні. Нагадаємо, що у 2006 р. Уряд
затвердив Державну програму подолання дитячої безпритульності на 2006–2010 рр. [5], одним
із основних завдань якої було запровадження обліку безпритульних дітей, створення Єдиного
електронного банку даних про дітей-сиріт і дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах
та оптимальної мережі установ соціального захисту таких дітей. Реалізація Державної
програми закінчилася ще у 2010 році, а державна статистична звітність і тепер складається
лише відносно дітей, що перебувають у притулках і центрах соціально-психологічної
реабілітації. Відсутня й офіційна статистика щодо кількості безпритульних, безнадзорних і
соціальних сиріт в Україні (за даними Служби порятунку дітей в Україні, кількість таких дітей
становить від 140 тис. до 2 млн дітей), не створена й оптимальна мережа установ соціального
захисту таких дітей. Отже, можна зробити висновок про те, що основні завдання програми не
виконано, натомість бюджетні кошти, виділені на реалізацію основних завдань Державної
програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006 – 2010 роки витрачено.
Проведений Рахунковою палатою аудит ефективності використання коштів державного
бюджету на здійснення заходів подолання дитячої безпритульності, соціального сирітства та
бездоглядності показав, що кошти на проведення зазначених у програмі заходів витрачалися
безсистемно із порушенням вимог порядку, що регламентує використання бюджетних коштів,
за відсутності обґрунтованих розрахунків [6]. Абсолютно логічним, на нашу думку, є питання,
хто з посадових осіб відповість за невиконання завдань державної програми та неефективне
витрачання державних коштів і чи будуть зроблені відповідні висновки, що дозволять у
майбутньому уникнути безвідповідальності посадових осіб, неефективного використання,
розкрадання бюджетних коштів.

Виходячи з наведеного вище, можна зробити висновок про неефективність існуючої
державної сімейної політики України і, відповідно, системи профілактики сімейного
неблагополуччя.

Проблемам подолання дитячої безпритульності, бездоглядності, соціального сирітства
присвячено чимало праць. Виокремимо серед них наукові праці К. Уільямс, З. Я. Баранової,
С. С. Смирнова, А. С. Смирнової (досліджували міжнародний досвід зарубіжних систем
профілактики соціального сирітства); Р. З. Габделової, М. М. Гуренко М. А. Лигіна (досліджено
проблеми дитячої бездоглядності). Питанням профілактики правопорушень неповнолітнім
присвятили свої праці такі вчені, як Г. М. Грифанов, М. Ю. Калинкіна, В. А. Торлопов,
В. А. Минор, О. С. Казачінер, Е. В. Снимщикова (досліджували причини підліткової девіації,
правове регулювання в сфері адміністративної відповідальності неповнолітніх і причини, що
їх детермінують), М. Ясеновська, І. Ф. Рековська (досліджено ситуацію з дотримання прав
дітей груп ризику). Досліджували психолого-педагогічні аспекти сімейних взаємовідносин
такі вчені, як Л. К. Рашитова, Ф. А. Мустаєва, Н. Г. Ніковаєва, С. А. Овчаренко, Є. Р. Ярська-
Смирнова (приділено більшу увагу соціальній допомозі неповним сім’ям);

4
 За даними Держкомстату України.
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Однак необхідно зазначити, що більшість учених звертали свою увагу на подолання
наслідків існуючих проблем, на окремі аспекти профілактики правопорушень, натомість
менше увагу приділяли системним профілактичним заходам. Так, недостатньо було досліджено
причини, що породжують негативні явища і можливості управління ними. Саме можливості
або неможливості того або іншого управління визначають причини, а причини, в свою чергу,
– наслідки управління. Крім того, не дослідженими залишилися і фактори, що негативно
впливають на міжвідомчу координацію у питаннях профілактики сімейного неблагополуччя
і підліткової злочинності. Серйозних досліджень потребує й існуюча організаційна та
функціональна структура органів – суб’єктів управління, зайнятих у сфері профілактики
сімейного неблагополуччя.

Вважаємо, що пріоритетним державним завданням на сучасному етапі є формування
нової якісної моделі взаємовідносин держави та інституту сім’ї, а також створення дієвої
системи профілактики сімейного неблагополуччя. Додамо, що успішна реалізація зазначеного
вище можлива за умов урахування політичних, соціально-економічних реалій сьогодення і,
відповідно, потребує якісно нового підходу.

Але насамперед потрібно визначитись, у створенні якої сім’ї зацікавлена держава, тобто
яка сім’я є своєрідним „державним еталоном”, якій сім’ї потрібно сприяти і створювати
умови для розвитку. Відповісти на це запитання досить складно, оскільки існує чимало
визначень цієї дифеніції, розроблених ученими за певними галузевими критеріями. Водночас
доцільно зазначити, що жодний нормативний акт не дає визначення дифеніції „благополучна
сім’я”, не розроблені і критерії її визначення. Але це тема для окремого дослідження. Натомість
додамо, що не кожна сім’я сьогодні здатна виховати соціально адаптовану особистість. За
цим показником поділяють сім’ї на дві категорії: благополучні і неблагополучні [7, с. 76].

Зупинимося на такій дифеніції, як неблагополучна сім’я, яка становить для нас науковий
інтерес у напрямі розробки пропозицій щодо вдосконалення системи профілактики сімейного
неблагополуччя. Так, деякі вчені до категорії неблагополучних сімей відносять:
малозабезпечені; із надмірним утриманським навантаженням; багатодітні, або ті, що мають
на утриманні інваліда; ті, що ведуть аморальний спосіб життя; безробітні; ті, які отримують
мінімальну зарплату [8, с. 18].

За ступенем неблагополуччя виокремлюють: кримінальні сім’ї, конфліктні, педагогічно
неспроможні виховувати дітей [7, с. 77].

А. М. Ісол вважає, що до „неблагополучних сімей” потрібно віднести такі категорії сімей,
як багатодітні; неповні; ті, що перебувають у складних життєвих обставинах (соціально
вразливому становищі); сім’ї з дитиною інвалідом або хронічно хворою дитиною;
малозабезпечені; проблемні, кризові [9, с. 19].

Вважаємо, що така класифікація не є вдалою, оскільки віднесення до категорії
неблагополучних багатодітних і неповних сімей є досить спірним. Аналіз думок учених
стосовно сімей, які доцільно віднести до категорії „неблагополучних”, дозволяє зробити
висновок про переважання таких критеріїв, як матеріальне становище та психоемоціональний
клімат у сім’ї.

Найбільш вдалим, на нашу думку, є визначення дифеніції „неблагополучна сім’я”, яке
пропонують автори проекту Закону України „Про органи і служби у справах неповнолітніх та
спеціальні установи для неповнолітніх”. Вони вважають, що „неблагополучна сім’я – це сім’я,
в якій батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків внаслідок зловживання
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алкогольними та наркотичними речовинами, ведення аморального способу життя, жорстоко
і безвідповідально поводяться з дітьми; в якій порушуються психологічні зв’язки між дітьми і
батьками, складаються несприятливі умови для виховання дитини, умови життя провокують
вихід дітей із сім’ї, їхню невротизацію, суїцидальні прояви, зростання бездоглядності та
безпритульності дітей, їх асоціальну та кримінальну поведінку” [10].

Однак запропоноване визначення, на нашу думку, не враховує категорії сімей так званої
групи „соціального ризику”. Це малозабезпечені; безробітні; ті, що мають у складі дітей-
інвалідів; ті, у яких на одного працюючого припадає більше ніж один утриманець. Коли відсутня
державна допомога, такі сім’ї часто потрапляють у категорію „неблагополучні”. Саме до
таких сімей слід застосовувати заходи профілактичного характеру. І тут важливою є взаємодія
усіх зацікавлених сторін, що займаються профілактикою сімейного неблагополуччя: систем
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, правоохоронних органів тощо.

Законодавчо визначені державні структури, на які покладено виконання функцій по
дотриманню прав дітей у державі: Державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді – координує роботу регіональних і міських центрів служб для сім’ї, дітей та молоді;
Служба у справах неповнолітніх; Департамент кримінальної міліції у справах неповнолітніх у
складі МВС України; Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України – координує роботу
регіональних управлінь, реалізує контроль за дотриманням прав дітей на початкову освіту.

Так, у I половині 2009 р. службами у справах дітей у взаємодії з підрозділами кримінальної
міліції у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами освіти
та охорони здоров’я проведено 16, 9 тис. профілактичних рейдів „Діти вулиці”, „Підліток”,
„Вокзал”, під час яких виявлено понад 18, 3 тис. дітей. Службами у справах дітей ініційовано
притягнення до різних видів відповідальності 349 посадових осіб, які порушують права дітей5.

Багатопрофільність державних відомств, на думку законодавця, повинна сприяти
комплексному підходу на шляху вдосконалення системи профілактики сімейного
неблагополуччя.

Так, органи опіки і піклування встановлюють опіку та піклування над дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського піклування, приймають рішення про вилучення дітей із
сімей, де існує загроза життю та здоров’ю дитини, інформують прокуратуру та звертаються
до суду з позовом про позбавлення батьківських прав.

Органи управління освітою здійснюють правову пропаганду, надають матеріальну
допомогу дітям з малозабезпечених сімей, організовують їх предметне дозвілля та відпочинок,
інформують відповідні структури про виявлення неблагополучних сімей, працюють з батьками
або ж з особами, що їх замінюють, надають психолого-педагогічну допомогу. Натомість
необхідно зазначити, що профілактика правопорушень, робота з сім’ями і дітьми групи ризику
потребує переосмислення змісту виховної роботи у закладах освіти. Поки що вона слабо
реагує на такі форми правопорушень, як токсикоманія, наркоманія, проституція, азартні
ігри, рекет тощо. Наша виховна система не завжди формує ставлення до цих явищ, а просто
йде по шляху заборон. Крім того, виховні заходи проводяться здебільшого після того, як
правопорушення було скоєне. У виховній роботі, пов’язаній з профілактикою правопорушень,
особливе місце повинно зайняти правове виховання. Однак через непідготовленість педагогів
до цієї роботи, відсутність необхідної літератури воно не відповідає потребам дня. Це виховання,

5
 За даними Мінсім’ямолодьспорту України.
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як правило, зводиться до ознайомлення учнів з основними положеннями кримінального
права. Залишаються поза увагою інші галузі права, які відіграють не меншу роль у житті
людини. Профілактика вимагає своєрідного підходу і до вибору методів і форм виховної
роботи. У шкільній практиці необхідно застосовувати такі методи, які сприяли б формуванню
у школярів навичок правомірної поведінки. Досвід переконує, що нерідко учні у певних
ситуаціях діють неправомірно, бо не мають досвіду, а теоретичні знання не спрацьовують. З
урахуванням цього потрібно перебудувати і форми виховної роботи. Педагогічна система
профілактики повинна враховувати і виховні можливості позашкільних установ. Однак скрутне
фінансове становище і „дух комерції” майже виключили цю ланку з загальної системи.
Кількість учнів, які відвідують ці заклади, зведена до мінімуму. Не використовується повною
мірою наявний потенціал молодіжних і дитячих організацій, інших громадських організацій та
установ, засобів масової інформації тощо.

Служби у справах дітей ведуть моніторинг, державну статистику, проводять роботу серед
дітей з неблагополучних сімей, дітей-сиріт та дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу
та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) з метою запобігання правопорушень;
безпосередньо ведуть справи, розробляють і здійснюють заходи соціального спрямування;
координують діяльність стосовно захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, роботу у
вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячої
бездоглядності тощо.

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – спеціальні заклади, що надають
соціальні послуги сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги.

Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді (створена Постановою КМУ від
27.08.2004 р. № 1125, ліквідована Постановою КМУ від 28.03.2011 р. № 346) діяла у складі
Міністерства сім’ї, молоді та спорту, відповідала за координацію роботи центрів соціально-
психологічної допомоги, соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини, центрів
соціально-психологічної реабілітації, центрів для ВІЛ – інфікованих дітей та молоді, центрів
ресоціалізації наркозалежної молоді, брала участь у затвердженні державних соціальних
стандартів і нормативів та здійснювала контроль за їх дотриманням тощо. До речі, відбулась і
реорганізація Міністерства сім’ї, молоді та спорту [11], внаслідок якої було ліквідовано
державний орган, який відповідав за проведення сімейної політики в Україні. Вважаємо, що
за проведення державної сімейної політики  України повинно відповідати Міністерство праці
і соціальної політики, яке необхідно перейменувати у Міністерство праці, соціальної і сімейної
політики України із наданням відповідних повноважень. В Адміністрації Президента України
також доцільно створити Комісію з зазначених питань. Відповідні структури необхідно
сформувати і на рівні регіонів. Потрібно також створити спеціальні підрозділи, що повинні
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.

Відділи соціального захисту населення допомагають сім’ям виконувати матеріально-
побутові (економічні) функції через надання різних видів матеріальної допомоги (субсидій,
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виплат на дітей, гарячих обідів, компенсацій, пільг тощо).; виховної функції (безкоштовні квитки
на свята тощо).

Дільничні інспектори міліції виявляють неблагополучні сім’ї, ставлять на облік, проводять
рейди – перевірки стану сімей, допомагають у влаштуванні батьків на лікування від алкогольної
та наркотичної залежності. Водночас необхідно згадати про недоліки у профілактичній роботі
дільничних інспекторів міліції. Так, за інформацією прокуратури були відмічені випадки,
коли зазначені працівники не в повному обсязі володіли інформацією або ж не володіли
взагалі про кількість неблагополучних сімей з дітьми на своїй адміністративній дільниці; не
виконують обов’язки щодо поквартирного обліку таких сімей; дуже рідко ініціюють
притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності; при проведенні перевірок
по фактах жорстокої поведінки з дітьми; не проявляють ініціативи у притягненні до
кримінальної відповідальності батьків або осіб, що їх замінюють [12].

Заклади охорони здоров’я надають медичну допомогу, проводять обстеження дітей так
званої групи ризику тощо.

Створена мережа спеціальних установ для дітей так званої групи ризику. Це приймальники-
розподільники для дітей, загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації,
центри медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальні виховні установи Державної
кримінально-виконавчої служби України, притулки для дітей служб у справах дітей, центри
соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка).

Як бачимо з наведеного вище, перелік державних установ, що повинні опікуватися
проблемами сім’ї, дітей та молоді, є багаточисельним і різним за відомчою координацією.
Натомість він не є ефективним стосовно формування ефективної системи профілактики
сімейного неблагополуччя, подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, соціального
сирітства, дитячої злочинності тощо. Отже, можна зробити висновок про недостатню
ефективність роботи цих установ і незадовільну міжвідомчу координацію, неефективне
витрачання не тільки фінансових ресурсів, що в умовах економічної нестабільності є
неприпустимим. Тобто йдеться про доцільність здійснення аналізу діючої структури органів
– суб’єктів управління, який ґрунтуватиметься на визнанні первинності функцій та вторинності
структур. Такий аналіз сприятиме вдосконаленню організаційної та функціональної структури
органів – суб’єктів управління, через підвищення продуктивності їх діяльності, усунення зайвих
бюрократичних елементів у організаційній і функціональній структурі, що заважають
налагодженню реальної взаємодії, ефективності виконання поставлених завдань, завдяки чому
можливим стане формування дієвої інфраструктури, яка ефективно виконуватиме власні
функції. Здійснити функціональний аналіз органів державного управління можна завдяки
основним положенням, викладеним у роботі „Виконавча влада і адміністративне
право” [13, с. 31]. Основні завдання функціонального аналізу, на думку дослідників, полягають
у тому, щоб визначити:

– які цілі та завдання поставлені перед цим органом;
– які функції закріплені за цим органом і наскільки вони відповідають нормативно

визначеним цілям і завданням;
– якими повноваженнями (компетенцією) цей орган наділений і наскільки вони

відповідають змісту нормативно закріплених функцій;
– якою мірою нормативно визначеним цілям, завданням, функціям і повноваженням

цього органу відповідає його фактична діяльність і чинна структура;
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– чи потребує уточнення перелік функцій і повноважень даного органу, а отже, структура
та кадровий склад;

– які є можливості покращити правову регламентацію функцій цього органу.
Ці напрями проведення функціонального аналізу є досить типовими й уніфікованими. Їх

необхідно конкретизувати стосовно кожного з органів, зайнятих у сфері профілактики
сімейного неблагополуччя та зробити остаточні висновки щодо недоліків кожного блоку
регулятивно-правових, управлінських і контрольних функцій. Крім того, це дозволить вирішити
одне із завдань, яке також повинно бути розв’язане у ході адміністративної реформи –
формування ефективної взаємодії між органами виконавчої влади та Кабінетом Міністрів
України, іншими центральними органами влади як на центральному, так і на місцевому рівнях
управління.

Доцільним вбачається формування персоніфікованих банків даних по сім’ях групи ризику
із єдиними критеріями взяття на облік (внаслідок різних відомчих критеріїв, або ж за їх відсутності
сьогодні важко об’єктивно оцінити кількість бездоглядних, безпритульних, неповнолітніх, що
перебувають у складних життєвих обставинах, а також таких сімей).

Удосконалення потребує і нормативно-правова база. Так, необхідно посилити
адміністративну відповідальність батьків або осіб, що їх замінюють, за виховання дітей. Для
цього потрібно внести відповідні зміни у КУпАП. Вважаємо доцільним введення кримінальної
відповідальності батьків або осіб, що їх замінюють, за бездоглядність. Удосконалення
потребують і норми Закону України „Про попередження насильства в сім’ї” [14], існуюча
система державної допомоги сім’ям. Така система повинна орієнтуватися на надання
державної допомоги малозабезпеченим сім’ям і на створення умов для самозабезпечення
сімей із середнім і високим рівнем доходів у ринкових умовах. Але це вже тема окремого
дослідження6.

Потрібно також усунути фактори, що негативно впливають на міжвідомчу координацію у
питаннях профілактики сімейного неблагополуччя. Вітчизняний і зарубіжний досвід доводить,
що налагодження конструктивного співробітництва соціальних служб з органами
правопорядку не завжди є успішними через ряд причин: відомчу розрізненість, неспівпадіння
приватних завдань і пріоритетів загальної справи, відсутність єдиних критеріїв оцінки результатів
роботи, правової основи спільної діяльності зацікавлених органів у вирішенні проблем,
„закритість” діяльності більшості структур МВС, Мін’юсту та інших „силових” міністерств і
відомств, їх небажання контактувати з іншими, більш „відкритими” службами, відмінність у
методах вирішення завдань: міліція концентрує свою увагу на силових діях, соціальні робітники
– на пошуку не силових шляхів вирішення проблеми, слабка обізнаність про можливі зони
взаємовигідної допомоги, негативний досвід співробітництва, недовіра, а інколи й ворожнеча;
суттєві відмінності у строках досягнення мети діяльності. Міліція часто діє у екстремальних
ситуаціях, соціальні робітники зазвичай вирішують проблеми, що потребують тривалого
втручання.

Початком конструктивного співробітництва у таких умовах повинні стати особисті
контакти, далі об’єднання програми співробітництва між підрозділами ВВС і соціальних служб

6
 Чеховська І. В. Сімейне оподаткування як ефективний інструмент державної сімейної політики

України / Теорія та практика державно-правового будівництва України : сучасний період : Всеукраїнські
науково-практичні читання, м. Львів, 29–30 квітня 2011 р. ; у 2-х частинах. – Львів : Західноукраїнська
організація „Центр правничих ініціатив”, 2011. – Ч. 1. – С. 119–121.
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на місцевому, регіональному рівнях, особливо там, де це необхідно і де місцева влада підтримує
ідею такого співробітництва. Співробітництво повинно бути гнучким, не суперечити існуючій
системі міліцейського і соціального обслуговування, їх фінансового забезпечення. Воно
повинно будуватися на принципах взаємності інтересів, чіткості відносно ролей і сфери
діяльності, взаємообміну інформацією, поступовості і поетапності зближення.

Формами взаємодії на першому етапі можуть бути: особисті консультації; експертні
висновки соціальних працівників (у межах власної компетенції); спільні заходи з соціальної
профілактики тощо.

Найбільш вірогідними зонами спільної відповідальності вважаємо такі: профілактика
правопорушень неповнолітніх, включаючи спільні рішення про необхідність у передачі справи
до суду, насилля у сім’ї, жорстоке поводження з дітьми, термінова соціальна допомога
потерпілим.

Підсумовуючи наведене вище, зазначимо, що основними напрямами вдосконалення
профілактики соціального неблагополуччя, на нашу думку, повинно стати акцентування
профілактичної діяльності на збереженні і розширенні сімейних форм виховання, а в
організаційному аспекті – вдосконалення організаційної та функціональної структури органів
– суб’єктів управління, зайнятих у сфері профілактики сімейного неблагополуччя та
міжвідомчої координації.
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Статтю присвячено аналізу функцій державного управління в Україні, дослідженню
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Потреби держави щодо правового розвитку країни, особливо в контексті дуже повільного
і суперечливого здійснення адміністративної реформи, вимагають значно ширших і
активніших зусиль науки державного управління щодо аналізу функціонування державної
служби. Україна у XXI столітті перебуває на шляху розбудови демократичного суспільства,
коли інститути держави ще не набули завершених стабільних форм. Відповідно, нові завдання
й функції держави перехідного періоду зумовлюють і новий зміст її управлінської діяльності,
а отже, визначають форми, методи управління, систему та структуру державної служби.

Раніше у наукових публікаціях домінуючою позицією були положення, за якими державне
управління розглядалося як управління людьми. І для цього було досить підстав, оскільки
державне управління як політична та владно-примусова діяльність, що отримала ці якості від
держави – політичної організації, вважалося чисто політичною категорією, покликаною
впливати лише на поведінку людей у потрібному для пануючого класу напрямі. Але внаслідок
цього затушовувались ознаки управління як специфічного виду суспільної діяльності.

Навіть за найпростіших форм організації колективної праці функції управління не
обмежувалися тільки впливом на поведінку людей, воно справляло і загальні функції, що
виникають з руху усього виробничого механізму та потреб розвитку суспільства як єдиного
цілого. Суспільні процеси є загальним об’єктом управлінської діяльності держави. Та
управління – це різноманітна державна діяльність, що охоплює не тільки сфери виробництва
та розподілу, але й сферу духовного життя, різні сторони людського співжиття.

Вирішуючи завдання держави, державна служба має чітко виражений управлінський
характер, фактично здійснюючи функції відповідних:державних органів в усіх сферах діяльності.

© Литвин Н. А., 2011
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Необхідно зазначити, що найоб’ємніший комплекс державно-службових відносин
здійснюється у сфері виконавчої влади, на яку покладено державну управлінську діяльність.
Функції державного управління здійснюють й інші органи державного управління, не віднесені
Конституцією України до системи виконавчих – адміністрації державних підприємств, установ
та організацій [1, с. 277–278]. Владно-примусовий характер державного управління в ринкових
умовах якісно змінюється, хоча і зберігає свою принципову природу (мається на увазі владна
природа, оскільки її витоками є державна воля). Здійснення загальних функцій, обслуговування
суспільних потреб не виключає застосування владнорегулюючих і примусових заходів
державного управління, але вони становлять лише допоміжну основу змісту цієї діяльності.
Це – заходи заохочення, стимулювання, переконання, формування громадської думки та
свідомості, почуття відповідальності та обов’язку. Лише у підтриманні встановленого
правопорядку держава залишається непохитною і широко застосовує владно-примусові
засоби. Разом з тим державна служба саме через процес управління, керуючись
людиноцетристською ідеологією діяльності держави, виконує ряд завдань, основними серед
яких є: сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян у різних сферах
суспільного життя (спрямовано на людину та реалізацію її правового статусу); втілення у
життя завдань держави у широкому їх розумінні (оборона, безпека, соціальний захист тощо);
конституційне право громадян брати участь в управлінні державними справами, що є одним
із важливих показників демократичного способу здійснення державної влади. Завершальною
метою цих завдань є покращання життя та добробуту громадян нашої держави.

Необхідно зазначити, що в сучасних умовах державного управління людиноцентристська
суспільна роль державної служби полягає в виконанні завдань держави та реалізації її функцій,
які, у свою чергу, спрямовані на забезпечення прав та свобод громадянина. Завдання і функції
держави, виконання яких покладається на державну службу, витікають з Конституції та законів
України. Сутність їх полягає в забезпеченні суверенітету, незалежності розвитку України як
демократичної, соціальної, правової держави, де людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканість і безпека визначаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3 Конституції України).

Метою цієї статті є аналіз функцій державного управління, розгляд їх особливостей та
класифікація цих функцій за критерієм людиноцентристського призначення державної служби.

Розглянемо функції державного управління, як поняття, пов’язане з тими конкретними
напрямами діяльності, реалізація яких забезпечує втілення у життя мети започаткування
інституту державної служби. Функції державного управління безпосередньо пов’язані з
функціями держави і полягають у реалізації правових норм, що регулюють відносини у різних
сферах, досягненні цілей правового регулювання в процесі створення державної служби та
безпосередньої діяльності державних службовців.

На сучасному етапі розвитку країни державна служба покликана забезпечити ефективне
функціонування органів державної влади. За допомогою неї через оптимальне поєднання
особистих, групових і державних інтересів реалізуються інтереси, права і свободи громадян.
Водночас державна служба – це механізм досягнення цілей та виконання завдань держави, а
тому їй належать функції, що відображають загальні завдання механізму державного
управління. Реалізуючи свої функції, держслужба є таким інститутом, за допомогою якого
реалізується демократична сутність держави та підтримується життєдіяльність суспільства.
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У процесі управління державною службою реалізуються функції як зовнішнього, так і
внутрішнього спрямування. Водночас державна служба існує і в адміністраціях (апаратах)
органів законодавчої та судової влади. Органи, які є державними, проте не віднесені до жодної
з гілок влади (прокуратура, Національний банк України, Фонд державного майна України),
також можуть вважатися такими, де реалізується державна служба, оскільки вони реалізують
функції держави та в їх апаратах також працюють державні службовці. Виходячи з викладеного
вище, можна визначити декілька критеріїв для класифікації функцій державної служби. За
одним з них (конституційний поділ влади на три гілки), функції державної служби поділяються
на законодавчі (втілюються у життя внаслідок прийняття законів); виконавчі (можуть вважатися
найбільш об’ємними, оскільки завдяки саме діяльності державних службовців органів
виконавчої влади втілюється у життя потенціал державної служби; судові (пов’язані із
сприйняттям суддів як осіб, які фактично служать суспільству та від імені держави здійснюють
правосуддя.

В. Я. Малиновський, аналізуючи функції держави, пропонує сприймати два їхні рівні. До
першого належать ті, які відображають роль державної служби в суспільстві, зокрема
забезпечення реалізації державної політики в управлінні суспільними процесами та захист
прав та свобод людини і громадянина, надання громадянам управлінських послуг на високому
рівні тощо.

До другого ж рівня автор відносить ті, які забезпечують створення умов для ефективної
діяльності органів державної влади, зокрема: установлення професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців, максимально об’єктивний і гласний добір і
просування кадрів на основі їх ділових і професійних якостей, заслуг і результатів роботи,
статистичний облік кадрів державної служби, оцінка раціональності та ефективності затрат на
апарат, формування дієвого кадрового резерву, відповідне матеріально-технічне та
технологічне забезпечення виконання державними службовцями їх функцій тощо [2, с. 13–14].

О. В. Литвин, в свою чергу, пропонує наступну класифікацію функцій державної служби.
Як критерій, обрано права людини – найбільш об’єктивний чинник, для забезпечення якого і
існує держава з різними інститутами державної служби.  З цього погляду, всі функції державної
служби необхідно розділити на такі групи:

1. Правотворчі – створення норм права, приписи яких визначають, деталізують чи
конкретизують права людини.

2. Правореалізуючі – створення інститутом державної служби та безпосередньою
діяльністю державних службовців можливостей для реалізації пересічними громадянами своїх
прав, свобод і законних інтересів.

3. Правозастосовні – застосування норм чинного законодавства, спрямованих на
задоволення потреб людини (прерогатива виключно органів державної влади). Як би це не
виглядало парадоксально, але навіть застосування норм права, що визначають притягнення
особи до відповідальності – це також позитив. Але цей позитив має відношення до інших осіб
– тих, хто не порушує закон, і стосується тих, до яких правопорушник (що притягується до
відповідальності) або не буде мати змоги (при перебуванні у місцях позбавлення волі), або
бажання (при профілактичній та запобіжній ролі притягнення до відповідальності), вчиняти
протиправні дії.
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4. Правоохоронні – полягають у діяльності відповідних структур Міністерства внутрішніх
справ, Служби безпеки України та інших правоохоронних органів щодо охорони прав людини
у найбільш широкому розумінні цього значення [8, с. 37].

Як відомо, у юридичній літературі розглядають різні варіанти поняття функцій управління.
Наприклад, І. Л. Бачило вважає, що функції управління характеризують спроможність суб’єкта
управління виконувати відповідні дії. При цьому кожна функція включає в себе послідовність
дій і операцій, які самі по собі – також функції, але менш загального характеру [3]. На думку
Г. В. Атаманчука, функції управління – це види владного, організуючих і регулюючих впливів
держави та її органів на суспільні процеси [4]. С. В. Коновалов зазначає, що державна служба
виконує важливі функції забезпечення стабільності політичної діяльності, коли інтегруються
інтереси індивідів [5, с. 34].

Відповідно до наведених ознак, Ю. М. Старілов під основними функціями державної
служби розуміє „загальні, типові, що мають спеціальну спрямованість види взаємодії між
суб’єктами та об’єктами управління, характерні для усіх управлінських зв’язків, забезпечують
досягнення узгодженості і упорядкованості в сфері держави управління” [6]. В. В. Волошина
та К. О. Титов під функціями, що здійснюються державною службою, розуміють основні
напрями діяльності державного апарату, які можна поділити на загальні і специфічні [7].

На нашу думку, функції державного управління необхідно розглядати також з позицій
мети здійснення – для забезпечення виконання завдань, що стоять перед відповідним органом
(зовнішніми для нього), чи для забезпечення діяльності самої служби. У зв’язку з цим, визнаючи
думки щодо поділу функцій державної служби на загальні, спеціальні (специфічні) і допоміжні,
вважаємо, що загальні функції, в свою чергу, поділяються на ті, які пов’язані з виконанням
завдань державного органу (регулювання, планування, прогнозування, координацію,
організацію, облік, контроль, примус), і ті, що спрямовані на вирішення кадрового
забезпечення державних органів та їх апарату.

Концепція розвитку законодавства про державну службу в Україні визначає, що сучасне
законодавство про державну службу, як свідчить практика, не повною мірою задовольняє
зростаючі потреби забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина,
ефективного виконання завдань та функцій демократичної, соціальної, правової держави, не
відповідає рівню зрілості громадянського суспільства та визначеним перспективам його
розвитку [9]. Саме тому на порядку денному активно стоїть питання реформування управління
державної служби в Україні.

Щодо спеціальних функцій державної служби в юридичній літературі немає відповідного
якісного тлумачення, яке підтримують більшість фахівців. У деяких випадках специфічні і
спеціальні функції розглядаються як одні і ті самі, в інших – як різні за своєю сутністю явища.
На нашу думку, спеціальні функції державної служби пов’язані зі специфікою завдань, що
виконуються державним органом у відповідній сфері.

Так, органам внутрішніх справ (міліції) у справі забезпечення громадського порядку і
громадської безпеки властиві такі функції, як підтримка громадського порядку та громадської
безпеки; захист життя, здоров’я громадян, їх власності від злочинних та інших протиправних
посягань; боротьба з організованою злочинністю; боротьба з корупцією, наркобізнесом;
здійснення оперативно-розшукових заходів тощо. Для органів управління освітою властиві
функції розробки освітньо-професійних і професійних програм; визначення змісту і видів
навчання; створення системи пошуку талановитої молоді та запровадження сучасних методик
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і технологій навчання; визначення державних вимог щодо рівня підготовки фахівців тощо.
Сферам економіки, культури, екології, оборони, юстиції та іншим притаманні відповідні свої
функції, тому загальний перелік спеціальних функцій органів державної влади без прив’язки
до органів, де вони реально здійснюються, встановити важко, та в цьому і немає практичної
потреби. Разом з тим, такі спеціальні функції, як обґрунтування фінансових і інших витрат на
утримання державного апарату, ефективності їх використання, притаманні службі в усіх
державних органах [1, с. 280].

І, насамкінець, сукупність допоміжних функцій державної служби пов’язана з
обслуговуванням діяльності державних органів у межах основних і специфічних функцій –
юридичне обслуговування, діловодство, матеріально-технічне забезпечення, визначення
статусу та переліку підприємств, які підлягають безпосередньому державному управлінню,
перелік спеціальностей, за якими необхідно здійснювати підготовку державних службовців.

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що функції державної служби як основні
напрями діяльності державних інституцій, що реалізуються у безпосередній діяльності
державних службовців, мають важливе значення, а їх вивчення дозволить прогнозувати
розвиток тих чи інших напрямів управління, вчасно коригувати державою вплив на розвиток
суспільних відносин і правильно оцінити роль державної служби у вирішенні проблем
здійснення державної влади. Сьогодні вихід нашого суспільства із системної кризи потребує
такої організації виконавчої влади, яка б забезпечувала істотне підвищення дієвості державного
управління. Досягти такого становища не можна, широко не використовуючи наукові підходи
до реформування всіх основних інститутів державного управління. Саме цього бракує нині
під час підготовки і проведення в Україні радикальної адміністративної реформи. Тому
необхідним є суттєве поглиблення досліджень управлінської проблематики, а в межах
юридичних наук – особливо її організаційно-правових аспектів. Зокрема, більшої теоретичної
уваги потребує аналіз суспільної сутності державного управління і управлінського змісту
виконавчої влади, характеру співвідношення і взаємодії виконавчої влади з іншими гілками
державної влади, розмежування державного управління і місцевого самоврядування,
забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина в діяльності апарату державного
управління.
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РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У даній статті здійснено порівняльну характеристику податкових систем різних країн
– учасниць Європейського  Союзу. Розглянуто, зокрема, особливості фінансової
відповідальності за порушення податкового законодавства. Запропоновано
запроваджувати позитивний досвід зарубіжних країн у законодавство України та
Податковий кодекс зокрема.

In this paper author present a comparative description of the tax systems of different countries
– participants of the European Union, analyzing the features of financial responsibility for
violation of tax laws. The proposed introduction of some aspects of positive experience in the
legislation of Ukraine, and directly to the Tax Code.

Ключові слова: фінансова відповідальність, правопорушення, світовий досвід,
Євросоюз, податкові органи, податкові конфлікти.

Фінансова відповідальність є формою реалізації державно-владного примусу, що виникає
під час порушення приписів фінансово-правових норм і полягає у застосуванні спеціально
уповноваженими державними органами до правопорушника передбачених законом санкцій
[1, ст. 148]. Таке словосполучення є загальнотеоретичним поняттям, що застосовується у
галузі фінансового права у більшості країн Європи та світу.

Проте на сьогодні законодавчо ще не в усіх країнах закріплені особливості фінансової
відповідальності у сфері оподаткування.

Метою даної статті є розгляд теоретико-правових основ застосування фінансової
відповідальності у різних країнах-учасницях ЄС (Франції, Іспанії, Німеччині, Італії тощо),
позитивний досвід яких можна запровадити в податкову систему України та нормативно-
правові акти безпосередньо.

Завдання, поставлене у процесі дослідження, полягає у глибокому теоретичному вивченні
особливостей застосування фінансової відповідальності за порушення податкового
законодавства в різних європейських країнах.

Необхідно зазначити, що проблеми фінансової відповідальності досить широко вивчали
науковці i практики, серед яких доцільно виділити таких як: Д. А. Бекерська, Л. К. Воронова,
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www.rada.gov.ua������


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(54) 2011 169

Л. М. Касьяненко, М. П. Кучерявенко, Т. А. Латківська, І. В. Мартьянов, А. А. Нечай,
П. С. Пацурківський, Ю. А. Ровенський, Л. А. Савченко та інших.

Особливої гостроти ця проблема набула в період інтеграційного процесу в Україні
(починаючи з 1991 року).

На різних стадіях інтеграції податкових систем Євросоюзу домінували різні підходи,
фактично інтеграцію забезпечило комбіноване застосування елементів з усіх трьох існуючих
способів. Наприклад, починаючи з 1972 р., у всіх країнах ЄС запроваджено єдиний  податок на
додану вартість, але ще й донині не досягнуто повної гармонізації податкових ставок і пільг. Не
менш складно проходить гармонізація національних систем прямих податків. Тут кожна з
країн ЄС пристосовує рівень і форми оподаткування до внутрішніх умов і національних
вигод за власним розумінням, що не завжди відповідає інтересам Євросоюзу як цілого, а
також породжує конфлікт інтересів при зовнішньоекономічній взаємодії партнерів з країн із
різними податковими режимами. Для вирішення цієї проблеми в арсеналі заходів ЄС
передбачено здійснення координації податків.

Так, рішенням Єврокомісії від 19.12.2006 р. намічено провести поступові заходи по
міждержавній координації прямих податків (з доходів фізичних осіб і прибутку корпорацій), а
саме:

– усунути дискримінацію і подвійне оподаткування;
– запобігати неумисному й умисному ухиленню від податків;
– зменшити затрати, пов’язані з адмініструванням податків, які виходять за межі правового

поля однієї країни [2].
З метою усунення міждержавних несхожостей і бар’єрів фіскального характеру, які

гальмують інтеграцію, свого часу було сформовано авторитетну комісію у складі науковців і
керівників податкових відомств під головуванням відомого німецького вченого-фінансиста
Фріца Ноймарка (1900–1991). Основним завданням цієї комісії стала гармонізація
оподаткування, тобто забезпечення сумісності національних податкових систем. У зв’язку з
цим Євросоюз намагався вирішувати такі проблеми:

– вирівнювання питомої ваги податків у ВВП;
– оптимізація співвідношення між прямим і непрямими податками у пропорції 61,5: 38,5

(згідно з „планом Вернера”);
– упорядкування податкових пільг, рівня ставок, організаційних форм адміністрування

податків;
– створення митного союзу, тобто режиму митного „роззброєння” у взаємній торгівлі

між країнами Євросоюзу та установлення спільного тарифу ЄС стосовно третіх країн;
– запровадження єдиних правил і норм амортизації.
У результаті реалізації планів гармонізації відбулося значне переміщення суверенітету в

питаннях оподаткування до органів Євросоюзу. Голландський економіст, професор Х’юберт
Хамаекерс визначає п’ять сфер, у яких відбулося обмеження прав національних держав [3]:

– підпорядкування функціонування податкових систем директивам ЄС;
– прерогатива рішень Європейського суду над нормами внутрішнього податкового права

країн-членів ЄС;
– компетенція Єврокомісії щодо укладання зовнішніх договорів з питань оподаткування

від імені Євросоюзу;
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– контроль Єврокомісії за змістом фіскального законодавства в країнах ЄС щодо звільнень
від податків, пільг і податкових кредитів;

– право апеляції до органів ЄС одних країн ЄС у випадках невдоволення податковими
заходами в інших країнах ЄС.

У поле дії непрямого оподаткування в більш невигідному становищі при зовнішньоторгових
операціях, що дуже важливо в межах ЄС, як це не парадоксально, потрапляють країни, де
рівень непрямих податків нижчий від інших. Цей ефект одержав назву парадоксу непрямого
оподаткування. Його суть полягає в тому, що чим вищі за інших рівних умов ставки акцизів і
ПДВ, тим вища конкурентоспроможність товарів цієї країни, оскільки експорт звільняється
від непрямих податків згідно з діючим у Євросоюзі принципом призначення (destination
principle). Останній означає, що всі товари як національного, так і зарубіжного виробництва
оподатковуються однаково за місцем їх призначення і місцем знаходження споживачів: імпортні
товари – у момент перетину митного кордону; товари внутрішнього виробництва – в момент
їх продажу. Відповідно, товари, які направляються на експорт, звільняються від непрямих
податків у країні свого походження та оподатковуються в країні призначення. Якщо в країні
призначення рівень непрямих податків нижчий, то експортери, по суті, отримують приховану
експортну субсидію в формі часткового звільнення від акцизів ПДВ. У процесі міждержавної
гармонізації національних податкових систем досить серйозною в перші роки існування ЄС
стала проблема парадоксу непрямого оподаткування в результаті вирівнювання податкових
ставок, хоча і дотепер незавершеного. Проте нині ця проблема вже втратила свою гостроту.

Альтернативний метод походження (origin principle) означає, що товари оподатковуються
за місцем свого походження, тобто виробництва.

З метою моніторингу переміщення акцизних товарів між країнами в межах Євросоюзу
діє комп’ютеризована система Excise Movement and Control System (EMCS), що істотно
спрощує адміністрування акцизів.

Відповідно до ст. 201 Римського договору з 1965 р. розпочато перехід ЄЕС на систему
власних ресурсів, зосереджуваних у окремому і незалежному від країн-членів бюджеті, що
відповідає федеральній моделі формування бюджету. Перерахованими у бюджет коштами
вже не опікуються національні власті, які зобов’язані вносити у бюджет установлені платежі.
Як результат митного союзу і спільної аграрної політики ЄЕС, вперше, як власні доходи
бюджету, було запроваджено митні збори. У 1970 р. скасовуються будь-які внески, остаточно
формується спільний бюджет ЄЕС, ресурси якого надходять із власних джерел.

Лише 9 країн – третина членів Євросоюзу – вносять у бюджет ЄС коштів більше, ніж
одержують із нього. Народи решти 18 країн – реципієнти, „їдці податків” (tax eaters), сплачених
іншими. Звичайно, така ситуація не є безконфліктною. Так, особливі переваги надано Великій
Британії. Вона,  хоча і перебуває серед донорів, але користується правом на так званий
Британський чек (British cheque or rebate) – фіксоване зменшення належної суми своїх платежів
у бюджет ЄС. Тільки в 2008 р. англійський уряд пішов на компроміс, погодившись скоротити
суму „чека”з 5,6 до 3,1 млрд. євро.

Як альтернативу існуючій системі наповнення бюджету ЄС, пропонують запровадити
принципово нові джерела доходів і надходжень: європодаток (eurotax) і єврооблігації (Union
bonds) [4]. З економічного боку, потребу в них диктує необхідність у розширенні і більш
ефективній діяльності Євросоюзу в умовах, коли наукові дослідження й знання стають
фундаментальними передумовами економічного розвитку та модернізації держави загального
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добробуту (welfare state), орієнтованої на підтримку соціальної сфери, прав і свобод людини.
За таких обставин необхідні нові інвестиції, для фінансування яких існуючих джерел доходів
бюджету ЄС недостатньо.

У 2006 р. депутат Європарламенту від Франції Алін Ламассер вніс пропозицію запровадити
наднаціональний європодаток на повідомлення по мобільних телефонах і електронній пошті,
який надходив би безпосередньо у бюджет ЄС і не мав би характеру внеску конкретної країни.
Ідея полягає в тому, щоб брати невеликий податок, але на масовій, багатомільярдній податковій
базі. Крім суто фіскального призначення, такий податок повинний знаменувати собою
залучення платників до „активного” європейського громадянства, активного тому, що в
політичному аспекті ситуація в Євросоюзі парадоксально суперечить знаменитій
демократично-правовій формулі оподаткування „no taxation without representation” – „жодних
податків без представництва”. Адже виходить, що законодавче народне представництво –
Європарламент – в Євросоюзі є, а запроваджених ним власне європейських податків,
обов’язкових для всіх громадян ЄС, немає.

Запровадження європодатку створило б можливість відкрити позикове фінансування
інвестиційних проектів за рахунок емітованих від імені Євросоюзу єврооблігацій, оскільки
податкові надходження виконували б роль гарантійного фонду для обслуговування євроборгу.

Однак поки що пропозиції того чи іншого європодатку (проекти не обмежуються
Інтернетом і мобільними телефонами, поширюючись на фінансові операції, викопні види
палива та ін.) не знайшли підтримки, в тому числі і з фіскально-адміністративних міркувань.
Одне із заперечень зводиться до того, що не можна вирішувати фінансові проблеми,
звертаючись до тих само способів мислення, які призвели до виникнення таких проблем.

Внаслідок того, що не завершено процес гармонізації податків, залишаються істотні
розбіжності норм оподаткування між країнами Євросоюзу, особливо відчутні в умовах
вільного руху капіталів, товарів і робочої сили в межах ЄС. Так, науковці з Інституту соціальних
досліджень ім. Макса Планка (Німеччина) серйозну проблему інтеграції вбачають в існуванні
міждержавної податкової конкуренції, яка, намагаючись отримати  економічні вигоди,
спричиняє зниження ставок податку на прибуток корпорацій і податку з доходів фізичних
осіб. Унаслідок цього конкуренція шкодить наповненню державних бюджетів членів ЄС і
ставить національні уряди в двозначну позицію стосовно інтеграційних зусиль по гармонізації
податків.

Вражають наведені дані – феноменально високі ставки податків у деяких країнах, а саме:
62 % – податку на прибуток корпорацій у Німеччині, 61 % – в Австрії, а тим більше 87 % –
податку з доходів фізичних осіб у Швеції, 80 % – у Португалії, 76 % – в Італії не позаздриш.
Щоправда за 25 років, тобто з 1980 р. і 2006 р., у результаті гармонізації податків висота ставок
помітно знизилася. Так, у 2006 р. максимальні ставки податків на прибуток корпорацій не
перевищували 38 %, податку з доходів фізичних осіб – 62 % (лише у Данії). Значно зменшився
і розрив між висотою оподаткування індивідуальних доходів і корпоративних прибутків. У
2006 р. вони не перевищували 29–34 %, тоді як у 1980 р. в окремих країнах сягали 40 %. У
середньому розрив між рівнем максимальних ставок обох податків по 25 країнах ЄС (без
Болгарії та Румунії) практично зрівнявся.

Однак різниця висоти податкових ставок між окремими країнами збереглася. У 2006 р.
різниця між ставками корпоративного податку сягала 25 процентних пунктів (38 % у Німеччині,
13 % у Ірландії) і 23 процентних пунктів для податку з доходів фізичних осіб (62 % у Данії, 39 %
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у Люксембурзі). У всіх без винятку країнах ЄС ставки податків з індивідуальних доходів вищі
від рівня оподаткування прибутку корпорацій, максимальна різниця становить 34 процентних
пункти у Данії, 29 – у Ірландії та Швеції. Існує навіть кореляційна залежність між висотою
податків і величиною (за кількістю населення) країни за закономірністю: у менших країнах
нижчі податкові ставки [5].

Найбільші успіхи досягнуті в сфері міждержавної гармонізації ПДВ, акцизів, а також
оподаткування енергоносіїв. Проте потрібно надалі гармонізувати прямі податки на
індивідуальні доходи і корпоративні прибутки. Так само необхідно в майбутньому вирішити
і проблему міждержавної податкової конкуренції. Єврокомісія наголошує на потребі
гармонізувати норми оподаткування бізнесу (прибутку корпорацій і дивідендів акціонерів) у
зв’язку з тим, що без гармонізації країни з нижчими ставками корпоративного податку
перекачують капітали з країн і з вищими ставками, тобто користуються вигодами
несправедливої конкуренції.

Для більш детального вивчення фінансової відповідальності необхідно розглянути
особливості податкових систем двох розвинених країн Європи – Німеччини та Франції.

Німецьке податкове законодавство (Steuerrecht) своєрідне тим, що водночас із Податковим
кодексом (Abgabenordnung) тут діють закони про кожний із податків зокрема. Зміст Кодексу
обмежується регламентацією спільних для всіх податків питань щодо дефініцій, обсягу
повноважень податкових органів, режиму конфіденційності даних і захисту інформації,
декларування та інших процедур податкового процесу, порядку проведення перевірок. Не
торкаючись власне фіскальних норм справляння окремих податків, Податковий кодекс
Німеччини, по суті, виконує роль хартії прав і обов’язків платників податків, а також регламенту
функціональної діяльності податкової служби. Так, до основних прав німецьких платників
належать: право не платити більше законно визначеної суми податку; право на недоторканість
житла (від вторгнення агентів фіску); право апеляцій; право на закритість приватної інформації;
право голосу при проведенні перевірок; право на офіційну консультацію з оподаткування. А
коли необхідно, наприклад у випадку складних зовнішньоекономічних операцій, то найняти
платного податкового консультанта (Steuerberater).

Якими б елементарними, само собою зрозумілими не здавалися названі нижче
функціональні процедури, організаційні заходи та морально-етичні вимоги, в них відображено
ті істини, без яких будь-яка податкова система нормально функціонувати не може. Податковий
кодекс Німеччини (Abgabenordnung) швидше нагадує хартію прав і обов’язків платників
податків, регламент функціональної діяльності податкової служби, ніж всеохоплююче зведення
податкового законодавства на зразок Кодексу, прийнятого в Україні. У Німеччині зміст Кодексу
обмежений питаннями дефініцій, змісту й обсягу повноважень податкових органів, режиму
конфіденційності даних і захисту інформації, декларування, інших процедур податкового
процесу та проведення перевірок. Фіскально-адміністративні особливості кожного податку
розкрито в окремих законах, тобто водночас із Кодексом діють і закони.

Поліцейські функції в сфері оподаткування виконує Служба податкового розшуку
(Steuerfahndungsstelle, скорочено Steufa – „Штофа”), яка функціонує при міністерствах
фінансів земель. Її персонал розслідує правопорушення, пов’язані з приховуванням доходів і
незаконним ухиленням від податків. Масштаби ухилення від податків у Німеччині порівняно
невеликі, становлять не більше 10 % від потенційної суми податкових платежів. Штойфа має
статус і права, по суті, аналогічні кримінальній поліції, щоправда, без права носити зброю.
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Зафіксоване в Податковому кодексі право не платити більше законно визначеної суми
податку означає і право не платити податки за інших. Німецьке кримінальне законодавство
передбачає відповідальність за справляння непередбачених законом як завищеної, так і
заниженої суми податкових платежів. Посадова особа, яка завищує суму податкового
зобов’язання, знаючи, що платник повинний заплатити менше або не платити зовсім, і, до
того ж, не перераховує у бюджет завищену суму повністю або частково, карається
позбавленням волі на термін до 5 років.

Пов’язані з податками конфлікти і спори, які не були вирішені в адміністративному порядку,
повинні розглядатися в судах трьох рівнів. Спеціалізовані податкові суди першої інстанції є в
тих містах, де є регіональні податкові дирекції. Функції судів цього рівня полягають у проведенні
податкових розслідувань, інтерпретації законів і належному правозастосуванні. Вища інстанція
– Федеральний податковий суд – розташований у Мюнхені, його компетенція зводиться лише
до тлумачення податкового права і тільки в тому випадку, коли суд першої інстанції не розглянув
справу належним чином. Якщо Федеральний податковий суд вважає, що певна податкова
інструкція розходиться з нормами Основного закону, її правову оцінку дає Федеральний
конституційний суд. У виключних випадках до Конституційного суду можуть звертатися і
окремі платники. Нарешті стосовно відповідності справляння ПДВ вимогам Шостої директиви
Єврокомісії про гармонізацію податкового законодавства щодо ПДВ, а також щодо
оподаткування нерезидентів як податкові власті, так і самі платники можуть звернутися до
Європейського суду. У зв’язку з цим зазначимо, що німецька податкова служба програє в
судах проти платників лише 20 % справ.

Відповідно до законодавства Франції, податкові органи не розцінюють, як злочин,
порушення, що не перевищують 5 % прибуткового податку. Проте заборгованість потрібно
сплатити з відсотками – 0,75 % на місяць. Ухилення від сплати податків, згідно із законодавством
Франції, суворо карається. За несвоєчасне подання декларації до податкового відомства
накладається штраф у розмірі 10 % податкової суми. У разі якщо термін несвоєчасного подання
перевищує місяць, штраф становитиме 40 %, якщо ж декларацію не подано i після повторного
нагадування, сума штрафу збільшиться ще вдвічі. Теоретично може застосовуватися навіть
таке покарання, як позбавлення прав водія терміном до 3 років. Злісне ухилення від сплати
податків тягне за собою тюремне ув’язнення строком від одного до п’яти років i накладення
штрафу від 5 до 250 тисяч євро, не враховуючи повернення всієї суми i відсотків за
прострочений період. Щоб змусити неплатника повністю розрахуватися з державою, існують
i такі способи, як накладення арешту на банківські рахунки, зарплату i навіть опис майна.

На підставі зазначеного вище спробуємо провести аналогію із законодавством України (а
саме Податковим кодексом і поглядами різних учених).

Так, в Україні, порівняно з іншими країнами, відсутні спеціалізовані податкові суди, які б
мали право вирішувати податкові спори стосовно земельного податку, відшкодування ПДВ,
пенсійного забезпечення  та інших актуальних питань.

Діючим Податковим кодексом України [6] не закріплено відповідальність за ненадходження
неподаткових доходів, лише зазначено, що застосовується адміністративний штраф,
передбачений Кодексом про адміністративні правопорушення [7; 8; 9].

Із набуттям чинності Податкового кодексу України відбулося вперше законодавче
визначення і закріплення фінансової відповідальності, а саме:
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– ст. 111 визначає, що за порушення законів з питань оподаткування та іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи,
застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова, адміністративна та
кримінальна;

– фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого
законодавства встановлюється та застосовується згідно з цим Кодексом та іншими законами.
Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
та/або пені [6].

Отже, все це свідчить про позитивні зрушення у розвитку вітчизняного законодавства у
сфері оподаткування та врегулювання і законодавчого визначення особливостей фінансової
відповідальності, а введення Податкового кодексу України є першим кроком на шляху
врегулювання цього питання.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОРЯДКУ МИТНОГО
ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

У даній статті проаналізовано особливості митного оформлення транспортних
засобів. Автор досліджує етапи процесу проходження митного контролю та перераховує
документальні акти, необхідні для оформлення митного перевезення транспортних засобів.

The features of custom registration of transport vehicles are in detail analyzed in the article.
All stages of custom control passing are probed, all documentary acts, necessary for registration
of transport vehicles custom transportation, are written in the article.

Ключові слова: транспортний засіб, митна територія, митні органи, митний контроль.

Порядок митного оформлення й оподаткування транспортних засобів та окремих
номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й
несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях на митну територію України і належать
громадянам, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, визначений Законом
України від 13.09.01 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного
оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України” [2]. Відповідно до статті 5 Закону
транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності, що безпосередньо ввозяться громадянами на митну
територію України для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають
обов’язковому письмовому декларуванню митним органом у порядку, установленому для
громадян, та оподатковуються [2]:

– ввізним митом згідно із Законом України від 05.02.92 № 2097-XII „Про Єдиний митний
тариф”. Ставки мита на транспортні засоби встановлені Законом України від 05.04.01 № 2371-
ІІІ „Про Митний тариф України”;

– акцизним збором (тільки транспортні засоби, які класифікуються за кодом 87.03). Ставка
акцизного збору на транспортні засоби, установлена Законом України від 24.05.96 № 216/96-
ВР „Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них”;

– податком на додану вартість. Ставка податку на додану вартість встановлена Законом
України від 03.04.97 № 168/97-ВР „Про податок на додану вартість”;

– митними зборами. Ставки митних зборів установлені постановою Кабінету Міністрів
України від 27.01.97 № 65 „Про ставки митних зборів”.

Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності як нові, так і такі, що були в користуванні, які ввозяться на
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митну територію України громадянами, підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до
законодавства України. Документи, що засвідчують відповідність транспортних засобів
вимогам технічних регламентів і національних стандартів, подаються митним органам під час
митного оформлення транспортних засобів з метою вільного обігу та уповноваженим в Україні
органам під час реєстрації транспортних засобів, якщо вони підлягають реєстрації [2].

Транспортними засобами за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності, що були в користуванні, необхідно вважати такі, на
які були або є реєстраційні документи, видані вповноваженими державними органами, у
тому числі іноземними, що надають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній
основі.

Крім того, положенням Закону України від 06.07.05року №2739-IV „Про деякі питання
ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів” встановлено норми
пропуску на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні
ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в
Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня „ЄВРО-2”
згідно з технічними регламентами та національними стандартами.

Митний орган здійснює заходи для прискорення та оптимізації процесу проведення митного
контролю й митного оформлення транспортних засобів із застосуванням вантажної митної
декларації (ВМД) шляхом раціонального розподілу навантаження між посадовими особами
митного органу на кожному етапі здійснення митного контролю й митного оформлення [4].

Функціональні обов’язки та межі відповідальності уповноважених посадових осіб на кожній
ланці здійснення митного контролю й митного оформлення встановлюються митним органом
і визначаються посадовими інструкціями. При цьому посадові особи підрозділу по боротьбі
з контрабандою та порушеннями митних правил мають право брати участь у здійсненні
митного контролю і митного оформлення транспортних засобів на будь-якому етапі [5].

Для здійснення митного оформлення декларант подає митниці наступні документи та
потрібну кількість їх копій:

а) особистий паспорт або інший документ, що посвідчує особу, виданий уповноваженим
на це державним органом;

б) документи, що підтверджують повноваження декларанта на здійснення декларування
транспортних засобів;

в) довідку про відсутність за межами України валютних коштів;
г) облікову картку суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або в установлених випадках

її завірену копію;
ґ) ВМД, заповнену згідно з вибраним митним режимом;
д) товаротранспортні та товаросупровідні документи, зокрема:
– технічний паспорт країни-експортера;
– завірений переклад технічного паспорта з англійської мови;
– купчу;
е) дозволи й сертифікати уповноважених державних органів (у встановлених

законодавством випадках):
– сертифікат відповідності;
– експертний висновок;
– акт про проведення митного огляду);
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є) документи, зазначені в графі 40 ВМД – попереднє повідомлення;
ж) реєстр документів (у всіх випадках, крім транзиту, митне оформлення якого здійснюється

в пункті пропуску), завірений у встановленому порядку суб’єктом ЗЕД або підприємством,
що здійснює декларування на підставі договору (у разі здійснення декларування посадовою
особою такого підприємства);

з) аркуш контролю проведення митного оформлення за ВМД;
і) інші необхідні документи (пакувальні листи, сторінки каталогів, технічні описи тощо).
Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення транспортних засобів із

застосуванням вантажної митної декларації здійснюється поетапно, відповідно до Наказу
Державної митної служби України від 14 жовтня 2002 року № 561 ) [5].

І етап: прийняття ВМД до оформлення та контроль відповідності даних електронної копії
ВМД даним, зазначеним у ВМД на паперовому носії. За підсумками контролю та за відсутності
зауважень уповноважена посадова особа, що здійснила контроль, проставляє у відповідних
графах аркуша контролю час початку й закінчення виконання контрольних функцій, свої
прізвище, ініціали та відбиток штампа „Перевірено” і заповнює його, що свідчить про
завершення контролю на цьому етапі;

ІІ етап: контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України
при класифікації товарів для цілей митного оформлення;

ІІІ етап: контроль за правильністю визначення митної вартості;
ІV етап: контроль за надходженням і нарахуванням мита, податку на додану вартість,

акцизного та митних зборів; верифікація сертифікатів [6];
V етап: логічний контроль і контроль правильності застосування заходів нетарифного

регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
VI етап: проведення митного огляду.
У разі здійснення декларантом ідентифікаційного огляду товарів митний огляд під час

проведення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів
здійснюється за наявності достатніх підстав вважати, що ці товари переміщуються з
порушенням чинного законодавства України. За результатами митного огляду складається
акт про проведення митного огляду, а також з’ясовується наявність фактів контрабанди або
порушень митних правил;

VII етап: завершення митного оформлення. На цьому етапі проводять такі дії:
– нарахування та стягнення збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю

на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають товари, чи поза робочим часом,
установленим для митниці;

– оформлення ВМД, яке свідчить про надання суб’єкту ЗЕД права на розміщення товарів
у заявленому митному режимі й підтверджує права та обов’язки зазначених у ВМД осіб
щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій;

– видача оформлених документів декларанту;
– статистичний контроль.
Митне оформлення здійснюється з обов’язковим складанням акта про проведення митного

огляду, який підписує посадова особа митного органу, що здійснювала митний огляд, і власник
транспортного засобу, та засвідчується відбитком особистої номерної печатки цієї посадової
особи. Акт про проведення митного огляду транспортного засобу після завершення митного
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оформлення залишається в справах митниці, оформлений разом із документами, на підставі
яких було проведено митне оформлення.

Посадова особа внутрішньої митниці здійснює перевірку відповідності фактичних даних
авто (у тому числі номерів вузлів та агрегатів) даним, зазначеним у копії акта про проведення
митного огляду транспортного засобу та в поданих документах.

У разі збігу цих даних посадова особа внутрішньої митниці робить запис, „Звірення
проведено, зауваження відсутні”, у копії акта про проведення митного огляду транспортного
засобу, який завіряється підписом цієї посадової особи та відбитком її особистої номерної
печатки. В іншому випадку внутрішня митниця направляє митниці оформлення інформаційне
повідомлення для проведення нею перевірки та вжиття відповідних заходів до посадових осіб
цієї митниці, що проводили митне оформлення.

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що
переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджені наказом Державної
митної служби України від 17.11.05 №1118 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України
25.11.05 за №1428/11708 [7].

Відповідно до статті 1 Митного кодексу України, уповноваженою вважається особа, яка
на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником транспортного
засобу, наділена правом вчиняти дії, пов’язані з пред’явленням цього транспортного засобу
митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні його через
митний кордон України, або по-іншому розпоряджатися зазначеним транспортним
засобом [1].

Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю й митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.06 № 80 [8].

Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів і мотоколясок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98
№ 1388.

Громадяни при ввезенні (пересиланні) транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів)
в Україну для постійного користування подають прикордонним митним органам декларацію
форми МД-7, заповнену в установленому порядку у двох примірниках на кожний
транспортний засіб (номерний вузол, агрегат) окремо, та документи, що підтверджують
правомірність володіння або користування (в тому числі з правом розпорядження), технічні
або реєстраційні документи на транспортний засіб (номерний вузол, агрегат).

При ввезенні в Україну придбаних громадянами транспортних засобів вилучаються номерні
знаки „Транзит” іноземної держави, видаються номерні знаки для разових поїздок (тип 11 за
ДСТУ 3650-97).

При надходженні в Україну транспортних засобів вантажем (вантажним відправленням)
зазначені номерні знаки вилучаються і видаються митницею, у якій перебуває такий вантаж.

Перший примірник оформленої декларації форми МД-7 разом з документами, що
підтверджують право власності або користування, реєстраційними і технічними документами
на транспортний засіб (номерний вузол, агрегат) видається на руки власнику для подання
митниці призначення, а другий залишається в справах митниці для контролю, обліку та
звітності.
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Для отримання посвідчення власник (довірена особа) повинний подати митниці, у зоні
діяльності якої постійно чи тимчасово проживає, усі документи, на підставі яких було здійснено
митне оформлення ввезення транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) на територію
України. Разом з оформленими при ввезенні документами для звірення номерів та визначення
коду транспортного засобу за ТН ЗЕД митному органу пред’являється транспортний засіб
(номерний вузол чи агрегат).

Посвідчення видається на ім’я власника (користувача) після перевірки поданих документів
і сплати відповідних платежів.

У окремих випадках до посвідчення вносяться митні обмеження, передбачені цими
Правилами.

Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший видається власнику для подання
до реєстраційних органів відповідних відомств. Другий примірник разом з оригіналом
декларації зберігається в справах митниці протягом установленого терміну. Видані посвідчення
реєструються в окремому журналі.

Відчуження транспортних засобів, на які митними органами видано посвідчення без
накладення митних обмежень, може здійснюватися тільки після їх реєстрації в органах ДАІ
МВС України або в інших уповноважених органах.

Коли не можна видати посвідчення на ввезений в Україну транспортний засіб, подаються
документи, які реєструються в журналі і залишаються в справах митниці на контролі до
вирішення питання про видачу посвідчення, зворотне вивезення або про заведення справи
про порушення митних правил. Власнику видається довідка довільної форми про те, що
зазначені в довідці документи перебувають у справах митниці.

Продовження терміну доставки транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) з одного
митного органу в інший здійснюється в порядку, визначеному в пункті 26 цих Правил.

Громадяни, які ввозять тимчасово в Україну транспортні засоби, подають прикордонним
митним органам заповнену в двох примірниках декларацію форми МД-7 на тимчасове
ввезення транспортного засобу в Україну та документи, зазначені в пункті 11 цих Правил.

При тимчасовому ввезенні транспортного засобу на термін, який визначено
законодавством і протягом якого транспортний засіб необхідно ставити на облік у відповідних
реєстраційних органах, власник зобов’язанний доставити транспортний засіб разом із
необхідними документами в митницю, у зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово
проживає або має намір тимчасово проживати, для отримання посвідчення на тимчасову
реєстрацію транспортного засобу в реєстраційних органах.

У разі ввезення транспортного засобу в Україну на термін, визначений законодавством як
такий, при ввезенні на який транспортний засіб не ставиться на облік у відповідних
реєстраційних органах, перший примірник оформленої декларації форми МД-7 разом із
документами, що підтверджують право володіння або користування реєстраційними і
технічними документами видається власнику. Ці документи є підставою для пропуску
транспортного засобу за межі України.

Другий примірник декларації форми МД-7 залишається в справах митниці, яка її видала,
для контролю за виконанням зобов’язання про зворотне вивезення, обліку, звітності та
формування статистичних даних.

При вивезенні транспортного засобу через митницю, якій не було надане зобов’язання
про зворотне вивезення, прикордонна митниця, через яку було здійснене вивезення, повинна
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повідомити митницю, якій було надане зобов’язання про вивезення транспортного засобу за
межі України, для зняття його з контролю.

При оформленні посвідчення на тимчасову реєстрацію транспортного засобу у відповідних
реєстраційних органах України в посвідченні зазначаються митні обмеження. Митниця, що
здійснила митне оформлення, повинна повідомити про це митницю, через яку був ввезений
транспортний засіб, для зняття його з контролю.

При вивезенні після тимчасової реєстрації транспортного засобу за межі України
внутрішньою митницею у двох примірниках оформляється декларація форми МД-7 на його
вивезення. Перший примірник декларації форми МД-7 разом з документами на право
володіння або користування видається на руки громадянину (або довіреній особі). Другий
залишається в справах митниці.

Оформлення декларацій форми МД-7 на вивезення транспортного засобу за межі України
проводиться після зняття його з тимчасового обліку в органах ДАІ.

Митниця, через яку було здійснено вивезення транспортного засобу, повинна повідомити
про це митницю, яка оформила декларацію форми МД-7 на вивезення транспортного засобу
за межі України, для зняття його з контролю.

Відчуження транспортних засобів, увезених тимчасово під зобов’язання про зворотне
вивезення, здійснюється так.

Громадянин, який хоче оформити договір відчуження (дарування, купівлі-продажу, міни
тощо) транспортного засобу, повинний подати митним органам документи, зазначені в пункті
11 цих Правил. У разі відчуження тимчасово ввезеного транспортного засобу митниця видає
довідку про те, що вона не заперечує проти відчуження транспортного засобу, із зазначенням
особи, якій видано довідку, даних транспортного засобу (марки, номерів кузова, шасі, двигуна,
року випуску). Довідка підписується інспектором митниці і засвідчується його особистою
номерною печаткою.

За наявності такої довідки нотаріус має право приймати документи для посвідчення
договору відчуження тощо. У тексті договору перед посвідчувальним написом потрібно
зробити такий запис: „Для одержання посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в
реєстраційних органах потрібно звернутися до митниці і сплатити відповідні платежі”. Таке
посвідчення видається митницею на ім’я нового власника транспортного засобу лише після
сплати відповідних платежів.

При відчуженні тимчасово ввезеного транспортного засобу митниця, що здійснила митне
оформлення, надсилає прикордонній митниці повідомлення для зняття транспортного засобу
з контролю.

При здійсненні митного оформлення в митній декларації форми МД-7 у графі „Примітки”
зазначаються номер посвідчення та дата, які завіряються особистою номерною печаткою
інспектора митниці. Декларація залишається в справах митниці.

Якщо тимчасово ввезений під зобов’язання про зворотне вивезення транспортний засіб
не знято з обліку у відповідних органах іноземних держав або він належить юридичній особі,
яка не зареєстрована в Україні як учасник зовнішньоекономічної діяльності, то його відчуження
фізичним особам не допускається.
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ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ПЛАТНИКІВ

ПОДАТКІВ
У даній статті проаналізовано застосування на практиці такого способу захисту

інтересів суб’єктів господарювання, як визнання повністю або частково недійсними актів
органів державної податкової служби, що суперечать законодавству, ущемляють права
та законні інтереси суб’єкта господарювання, визначеного ст. 20 Господарського кодексу
України. Крім того, на основі аналізу судової практики сформульовано проблемні питання
в цій сфері.

In this article applying in practice of such way of protection of economic agents’ interests as
acknowledgement of acts of the State Tax Service bodies that contradict the legislation, derogate
from the rights and legal interests of economic agents, defined by 20 th article of the Economic
Code of Ukraine as ineffective fully or ineffective partially. Furthermore, the problems in this
area are formulated on the base of analyses of juridical practice.

Ключові слова: захист, платник податків, акт, податковий орган.

Відповідно до ст. 20 Господарського кодексу України (далі – ГК України), держава забезпечує
захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів. Кожний суб’єкт
господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Одним із
способів такого правого захисту є визнання повністю або частково недійсними актів органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать
законодавству, ущемляють права і законні інтереси суб’єкта господарювання [ 1, cт. 20 ].

Проблема правового захисту суб’єктів господарювання досліджувалася у наукових працях
відомих вітчизняних і зарубіжних науковців : В. К. Мамутова, А. Г. Бобкової,
Г. Л. Знаменського, І. В. Голованя, О. В. Олейнік, І. Г. Побірченка, Н. О. Саниахметової та інших.
Проте, незважаючи на численні наукові дослідження, питання застосування суб’єктами
господарювання інструментів захисту своїх прав і інтересів не є досконалим і потребує
подальшого вивчення.

Метою роботи є дослідження правового регулювання такого способу захисту прав і
законних інтересів суб’єктів господарювання, як визнання повністю або частково недійсними
актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що
суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання, а
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також на основі аналізу судової практики обґрунтування пропозицій, які сприятимуть
удосконаленню чинного законодавства України.

Сучасна система захисту суб’єктів господарювання складається з двох рівнів: міжнародного
і національного. Останній поділяється на судову та несудову системи. Право на судовий
захист декларує ст. 55 Конституції України, а саме: „кожному гарантується право на оскарження
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб” [2, ст. 55 ]. Зі змісту цієї статті видно, що судовому захисту
підлягають будь-які права й інтереси суб’єктів господарської діяльності незалежно від рівня
нормативно-правового акта, у якому вони закріплені. Конституційне право кожного на судовий
захист означає, що „будь-яка особа може подати скаргу про порушення її прав і свобод у
відповідний суд, а останній зобов’язаний її прийняти, розглянути по суті і винести законне і
обґрунтоване рішення” [11, с. 48 ]. Забезпечення захисту гарантованих Конституцією України
та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб,
інтересів суспільства і держави є завданням правосуддя, що здійснюється судами усіх гілок
судової влади відповідно до ст. 2 Закону України „Про судоустрій України” [9, ст. 2 ].

Право на захист інтересів суб’єктів господарювання може бути реалізовано шляхом
письмового звернення в законодавчі, виконавчі і судові органи державної влади. Нині
законодавчо врегульовано лише порядок звернення в судові органи загальної та спеціальної
юрисдикції. Щодо процедури звернення в органи державної виконавчої влади, то остання
визначається великою кількістю підзаконних нормативно-правових актів, що відповідно
ускладнює її реалізацію в цілому. Зрозуміло, що через такі обставини ускладнюється і механізм
захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, порушених внаслідок неправомірних дій
посадових осіб органів державної влади. Науковці під захистом прав суб’єктів господарювання
розуміють державно-правову діяльність, спрямовану на відновлення порушеного права
суб’єкта правовідносин і забезпечення виконання юридичного обов’язку зобов’язальною
стороною [12, с. 63 ]. На нашу думку, останнє визначення є менш вдалим, оскільки регулює
правовідносини після порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання і
спрямоване в цілому на їх відновлення та відшкодування завданих збитків потерпілій стороні.
При цьому втрачається превентивна функція захисту, тобто ті правові інструменти, які
запобігають як вчиненню господарського правопорушення господарським суб’єктом, так і
незаконним діям з боку органів влади, особливо фіскальних.

Захист господарюючих суб’єктів від неправомірного втручання в їх господарську діяльність
третіх осіб має конституційну основу. Відповідно до ст. 42 Конституції України право на не
заборонену законом підприємницьку діяльність, що є різновидом господарської, є
конституційним правом людини і громадянина. Саме ця стаття визначає і обов’язок держави
захищати права споживачів, здійснювати контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх
видів послуг і робіт, сприяти діяльності громадських організацій споживачів. Зауважимо, що
суб’єкт господарювання будує свої відносини з органами влади та споживачами на засадах
законності. Тобто виконує свої права та обов’язки в межах закону, ігноруючи при цьому
протиправні вимоги третіх осіб. Щодо роботи фіскальних органів, то, згідно зі ст. 19 Конституції
України, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України. Крім того, у разі порушення посадовими особами зазначених установ
законодавства суб’єкт господарювання має право на відшкодування за їх відповідно рахунок
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матеріальної і моральної шкоди, спричиненої незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю
органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб при
здійсненні своїх повноважень (ст. 56 Конституції України). Зокрема, захист прав, свобод та
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин
від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх
посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських
функцій на основі законодавства є завданням адміністративного судочинства згідно зі ст. 2
Кодексу адміністративного судочинства в Україні [3, ст. 2 ]. Наприклад, відносини між
державою, а саме: в особі органів державної податкової служби та суб’єктами господарської
діяльності ефективні, якщо вони враховують інтереси як держави, так і платника податків.
Якщо ж право суб’єкта господарювання порушується, він відповідно звертається до суду за
захистом. На сьогодні це прерогатива адміністративних судів. Хоча ще декілька років тому
подібні спірні питання вирішувалися господарськими судами.

Прикладом цього є постанова Господарського суду м. Києва від 24.02.2006 р. за позовом
АКБ „Правекс-Банк” (позивач) про визнання недійсним наказу ДПА України від 16.06.2005 р.
№ 216 „Про затвердження податкового роз’яснення положень статті 8 Закону України від
21.12.2005 р. № 2181 „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами” (далі – закон 2181).

Аргументи позивача. У податковому роз’ясненні зазначено, що у випадку, коли активи
платника податків потрапили у податкову заставу до 24.03.2005 р., право податкової застави на
такі активи продовжує існувати в тому обсязі, який був до 24.03.2005 р. Позивач вважає видання
такого роз’яснення фактичним застосуванням положень закону, що визнані
неконституційними у встановленому порядку та стверджує, що з дня прийняття такого рішення
Конституційним Судом податковий орган, який наклав податкову заставу на активи платника
податків, повинний був скасувати таке рішення та застосувати податкову заставу лише на ту
частину активів, що відповідає сумі податкового боргу. Відповідач (далі – ДПА України) позов
не визнав, зазначивши, що видання наказу відбувалося у межах компетенції ДПА та не
суперечить вимогам чинного законодавства.

Судом встановлено. Рішенням Конституційного Суду від 24.03.2005 р. № 2-рп/2005 у справі
№ 1-9/2005 визнано неконституційними положення Закону „Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (закон
втратив чинність на підставі Кодексу № 2755 від 02.12.2010 р.), а саме: абзац другий пп. 8.2.1 п.
ст. 8, згідно з яким право податкової застави виникає у разі неподання або несвоєчасного
подання платником податків податкової декларації – з першого робочого дня, наступного за
останнім днем строку, встановленого законом про відповідний податок, збір (обов’язковий
платіж) для подання такої податкової декларації; підпункт 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 у частині поширення
права податкової застави на будь-які види активів платника податків без урахувань суми його
податкового боргу [6, с. 12 ]. ДПА України у зв’язку з прийняттям такого рішення
Конституційного Суду від 24.03.2005 р. № 2-рп/2005 у справі 1-9/2005, з метою забезпечення
єдиного розуміння, 16.06.2005 р. № 216 затверджено податкове роз’яснення положень статті 8
закону 2181 (далі – наказ 216). У ньому зазначено, що у випадку, коли активи платника податків
потрапили у податкову заставу до 24.03.2005 р., право податкової застави на такі активи
продовжує існувати в тому обсязі, який був до 24.03.2005 р. Обґрунтування: відповідно до
Закону України „Про Конституційний Суд України” [8] у разі якщо акти або окремі положення
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визнаються такими, що не відповідають Конституції, вони оголошуються не чинними від дня
прийняття Конституційним Судом рішення. У роз’ясненні також визначено, що у випадку
виникнення права податкової застави після 24.03.2005 р. таке право може поширюватися на
активи платника податків, розмір яких дорівнює не менше ніж двократному розміру суми
податкового боргу платника податків на момент виникнення права податкової застави,
включаючи розстрочення (відстрочення суми боргу). Суд, вивчивши матеріали справи,
задовольнив позов керуючись наступним. Згідно з п. 4 резолютивної частини рішення
Конституційного Суду від 24.03.2005 р. № 2-рп/2005 у справі № 1-9/2005 положення абз. 2
пп. 8.2.1, 8.2.2 п. 8 ст. 8 закону 2181 втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом
цього рішення. Відповідно до ч. 2 ст. 152 Конституції, закони, інші правові акти або їх окремі
положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення
Конституційним Судом рішення про їх неконституційність. Отже, положення абз. 2 пп. 8.2.1,
8.2.2 п. 8 ст. 8 закону 2181 були чинними до 24.03.2005 р., а після прийняття рішення
Конституційним Судом втратили чинність. Тобто правовідносини, що виникли під час дії
окремих положень закону, відповідно врегульовані існуючим на той час порядком. Тому до
прийняття рішення Конституційним Судом 24.03.2005 р. право податкової застави
поширювалося на активи платника податків без урахування суми його податкового боргу
відповідно до пп. 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 закону 2181. У податковому роз’ясненні зазначено, що у
випадку, коли активи платника податків потрапили у податкову заставу до 24.03.2005 р., право
податкової їх застави продовжує існувати в тому обсязі, який був до 24.03.2005 р. Такий висновок
суперечить вимогам чинного законодавства, оскільки після прийняття рішення
Конституційним Судом право податкової застави не може існувати в тому обсязі
(поширюватися на всі активи платника податків), адже закони вважаються конституційними,
підлягають виконанню лише доти, поки компетентним органом не буде встановлено інше
(визнання Конституційним Судом акта таким, що не відповідає Конституції (є
неконституційним). Тобто вказаний висновок ДПА є фактичним застосуванням положень
закону, що визнані неконституційними у встановленому порядку. Роз’яснення того, що право
податкової застави, яке виникло до 24.03.2005 р., продовжує існувати в період після 24.03.2005 р.
у тому само обсязі та з поширенням такого права на всі активи платника податків, не відповідає
вимогам чинного на період після 24.03.2005 р. по даний час законодавства. Підставами для
визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або
визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов’язковою умовою визнання
акта недійсним є також порушення у зв’язку з прийняттям відповідного акта прав та
охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації – позивача у справі. Для
підтвердження факту порушення своїх прав позивач стверджує про неправомірну дію права
податкової застави на всі активи філії АКБ „Правекс-Банк”, тоді як відповідно до норм чинного
законодавства право податкової застави повинно поширюватися лише на частину активів, що
відповідають сумі податкового боргу. Отже, порушено право позивача на господарську
діяльність, гарантоване Конституцією, позивач повною мірою обмежений у праві вільного
розпорядження власними активами. Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 19 Господарського кодексу
України незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб’єктів
господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб забороняється. Зважаючи
на викладене, суд прийшов до висновку, що дія спірного наказу, яким за таких обставин
керуються податкові органи, зумовлює фактичне обмеження права позивача на вільне



186                                                                                                             Право

розпорядження всіма своїми активами, та дозволяє перешкоджати здійсненню позивачем
власної господарської діяльності. З огляду на викладене визнано недійсним наказ ДПА України
від 16.06.2005 р. № 216 „Про затвердження податкового роз’яснення положень статті 8 Закону
України від 21.12.2005 р. № 2181 „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами”. Таке рішення є підставою для використання
всіма платниками податків з моменту прийняття цього судового рішення на підставі ст. 162
Кодексу адміністративного судочинства. Так, у разі задоволення адміністративного позову
суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб’єкта владних
повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності.

Нещодавно 02.12.2010 р. було прийнято Податковий кодекс України [5]. Незважаючи на
всі дискусії, що точилися навколо його прийняття, останній є спеціальним, цілісним
кодифікованим актом, який покликаний сприяти вирішенню проблемних питань у співпраці
між податковими органами та суб’єктами господарювання, в тому числі і при застосуванні
податкової застави. Разом з тим, не применшуючи роль цивільного та податкового
законодавства, зазначимо, що ст. 20 Господарського кодексу України чітко регламентує
положення щодо захисту прав і законних інтересів саме суб’єктів господарювання і надає
таке право кожному господарюючому суб’єкту. У зв’язку з цим норми Господарського
кодексу України повинні відігравати визначальну роль у запровадженні дієвого механізму
захисту прав та інтересів учасників господарських відносин, оскільки діяльність останніх є
безпосереднім предметом його регулювання. Адже посилення дієвості системи захисту прав
і законних інтересів суб’єктів господарювання є одним із основних завдань для вирішення на
шляху до модернізації господарського законодавства і підвищення ефективності правового
регулювання відносин у сфері господарювання. Лише через відсутність у Господарському
кодексі України відповідних норм для вирішення того чи іншого питання по суті можливе
використання аналогії закону і застосування загальних норм, визначених Цивільним кодексом
України чи іншими нормативно-правовими актами. У зв’язку з цим необхідно визнати
положення Господарського кодексу України з питань регулювання захисту прав і законних
інтересів суб’єктів господарювання спеціальними, тобто такими, що мають пріоритетне
значення у вирішенні господарських спорів, у тому числі із органами державної влади. Адже
для з’ясування конкретних напрямів діяльності держави з правового забезпечення реалізації
контрольних повноважень у сфері господарської діяльності необхідно насамперед визначитися
щодо господарсько-правового характеру прав і обов’язків між державою в особі її органів та
суб’єктами господарювання, що в кінцевому підсумку забезпечить задоволення інтересів
усіх учасників господарських відносин.
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У статті проаналізовано особливості адміністрування туристичного збору в Україні.

The article analyzes the characteristics of tourist tax administration in Ukraine
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місцеве оподаткування.

На сьогодні прийняття Податкового кодексу України призвело до кардинальної зміни всієї
нормативно-правової бази, що врегульовує податкову систему, як у цілому, так і місцеве
оподаткування зокрема.

Метою даної статті є вивчення особливостей адміністрування туристичного збору як
одного з місцевих зборів в Україні для подальшого удосконалення існуючої системи місцевих
податків і зборів.

Туристичний збір є аналогом курортного збору, порядок адміністрування якого було
визначено у Декреті Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори” від 20 травня
1993 р. № 56-93 (втратив чинність) [1].

Якщо проаналізувати надходження в Україні від курортного збору до місцевого бюджету
протягом останніх років, можна зробити висновки про тенденцію до збільшення надходжень
від цього збору у місцевий бюджет. Зокрема, у 2005 році податкові надходження становили –
979 тис. грн, у 2007 році – 2088 тис. грн, у 2008 році – 2403 тис. грн, 2009 році – 2166 тис. грн, у
2010 році – 2429,9 тис. грн (рис. 1 ).

Рис. 1. Надходження курортного збору в Україні за 2005–2010 рр., тис. грн
Примітка. Побудовано автором на основі даних ДПА України [2].
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Однак курортний збір сплачувався лише з платників в областях курортної місцевості.
Зокрема, до місцевого бюджету за 2010 рік було стягнено в Автономній Республіці Крим –
903,7 тис. грн, Вінницькій обл. – 19,4 тис. грн, Дніпропетровській обл. – 29,3 тис. грн, Донецькій
обл. – 217,6 тис. грн, Закарпатській обл. – 10,1 тис. грн, Запорізьській обл. – 348,1 тис. грн,
Івано-Франківській обл. – 82,5 тис. грн, Київській обл. – 0,4 тис. грн, Львівській обл. – 93,1 тис.
гр., Миколаївській обл. – 134,9 тис. грн., Одеській обл. – 338,0 тис. грн, Полтавській обл. – 3,0
тис. грн, Херсонській обл. – 250,0 тис. грн (рис. 2)

Рис. 2. Надходження курортного збору по областях в Україні за 2010 р. тис. грн
Примітка. Побудовано автором на основі даних ДПА України [2].

В інших же областях України, таких як: Волинська, Житомирська, Кіровоградська,
Луганська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька,
Чернігівська, м. Київ та м. Севастополь, надходження від курортного збору за 2010 рік були
взагалі відсутніми.

Таким чином, малі обсяги надходження курортного збору протягом останніх років змусили
змінити механізм його справляння в Податковому кодексі України, зокрема у частині
збільшення переліку платників, диференціації розмірів податкових ставок, розширення бази
оподаткування і зміни порядку сплати.

Відповідно до статті 268 Податкового кодексу України туристичний збір – це місцевий
збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету [3].

Звертаємо увагу на те, що поняття „туристичний збір”, закріплене в статті 268 Податкового
кодексу України, не повною мірою охоплює ознаки, що характеризують цей платіж і потребує
певного уточнення. Вважаємо, що необхідно доповнити статтю 14 Податкового кодексу
України авторським визначенням:

„туристичний збір – це місцевий збір, необов’язковий для встановлення місцевими радами
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що зараховується до її
місцевого бюджету, платниками якого є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці та
отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі)”.

При цьому використання сплачених коштів від туристичного збору необхідно
спрямовувати на розвиток туристичної та курортної інфраструктури територіальних громад.
Дана інфраструктура представлена сукупністю матеріально-речових об’єктів, діяльність яких
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пов’язана із задоволенням туристичних і курортних потреб населення. Як складова соціальної
інфраструктури, туристична та курортна інфраструктури характеризуються основними
фондами й витратами праці, тобто певними місцевими ресурсами, які використовуються для
належного виконання туристичних і курортних функцій.

Відповідно до пункту 10.4 статті 10 Податкового кодексу України місцеві ради в межах
повноважень, визначених у Податковому кодексі України, вирішують питання щодо
запровадження збору.

Згідно з підпунктом 12.3.2 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України при прийнятті
рішення про встановлення збору обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платники
збору, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначені статтею 7
Податкового кодексу України, з дотриманням критеріїв, встановлених статтею 268 розділу XII
Податкового кодексу України. Під час встановлення збору можуть передбачатися податкові
пільги та порядок їх застосування (пункт 7.2 статті 7 Податкового кодексу України).

Необхідно зазначити, що не дозволяється сільським, селищним, міським радам
встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків і зборів для окремих юридичних
осіб і фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб, або звільняти їх від сплати таких податків і
зборів (підпункт 12.3.7 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України).

Статтею 268 ПКУ визначено, що платниками туристичного збору є громадяни України,
іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-
територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської рад про встановлення
туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі)
із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Законодавець обмежив коло платників, зазначивши, що звільняються від сплати курортного
збору особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті,
радами яких встановлено такий збір.

Відповідно до статті 1 розділу І Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від
16.04.91 № 959-XII [4], постійне місце проживання – це місце проживання на території якої-
небудь держави не менше одного року фізичної особи, яка не має постійного місця проживання
на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом
необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке
проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов’язань за
договором (контрактом).

Статтею 759 параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України [5] визначено, що за
договором найму (оренди) житла одна сторона – власник житла (наймодавець), передає або
зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний
строк за плату;

б) особи, які прибули у відрядження.
Підпунктом 1.1 пункту 1 розділу I Інструкції про службові відрядження в межах України та

за кордон (із змінами та доповненнями), затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 13 березня 1998 року № 59 [6], встановлено, що направлення працівника підприємства у
відрядження здійснюється керівником цього підприємства або його заступником і
оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, назви
підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети відрядження;
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в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів
(не більше одного супроводжуючого).

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року №
612 [7] затверджено Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які
одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і затверджено додатком 1 до
пункту 1.1 Порядку форму та зміст такого посвідчення;

г) ветерани війни.
Статтею 4 розділу II Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551 „Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту” [8] визначено, що ветеранами війни є особи, які брали
участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни
належать учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.

Ветеранам війни вручаються посвідчення та нагрудні знаки. Порядок виготовлення та
видачі посвідчень і знаків встановлюється Кабінетом Міністрів України та міжнародними
договорами, в яких бере участь Україна;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Статтею 9 розділу II Закону України від 28 лютого 1991 року № 796-XII „Про статус і

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” [9]
визначено осіб – учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – це громадяни,
які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків.

Статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС підтверджується
посвідченням учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС встановленого зразка,
який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51 „Про
затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.
Законом  України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших

законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу” вiд
07.07.2011 р. № 3609-VI були внесено доповнення до вказаного пункту, які викладені у наступній
редакції: „особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення,
реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих і санаторно-курортних
закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони
здоров’я України” [10].

Путівка – це грошовий документ, який гарантує його власнику отримання послуг у
санаторно-курортних закладах, пансіонатах, які реалізували цю путівку. Форму путівки
затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності від 25 лютого 2009 року № 16 [11].

Курсовка – це грошовий документ, який гарантує його власнику амбулаторно-курортне
лікування безпосередньо на курорті, є різновидністю путівок, які дають право на проходження
амбулаторно-курсового лікування і лікувальне харчування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року № 805 затверджено Загальне
положення про санаторно-курортний заклад [12], в якому пунктом 1 визначено, що санаторно-
курортний заклад – це заклад охорони здоров’я, що забезпечує надання громадянам послуг
лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру з використанням природних
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лікувальних ресурсів курортів (лікувальних грязей та озокериту, мінеральних і термальних
вод, ропи лиманів та озер, природних комплексів із сприятливими для лікування умовами
тощо) та із застосуванням фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури
та інших методів санаторно-курортного лікування.

Листом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 20 листопада 2009 року № 14264 визначено, що пансіонати віднесені до інших суб’єктів
господарської діяльності, які надають послуги з тимчасового розміщення (або проживання),
харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг.

Отже, постійне місце проживання може бути підтверджене паспортом громадянина
України або паспортним документом, виданим уповноваженими державними органами
України чи іншої держави або статутними організаціями ООН документом, що підтверджує
громадянство, посвідчує особу пред’явника, дає право на в’їзд або виїзд з держави і визнаний
Україною. А проживання на умовах договору найму – договором найму (оренди) житла.

Перебування особи у відрядженні підтверджується наказом або розпорядженням
підприємства про відправлення працівника у відрядження.

Особи, які належать до категорії інвалідів, дітей-інвалідів, ветеранів війни, учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, підтверджують свій статус відповідним посвідченням,
а особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного
супроводжуючого), – документом, що засвідчує таку особу.

Наявність путівки або курсівки є підставою для надання пільги по сплаті збору.
З метою підтвердження правомірності надання пільги податковий агент повинний мати

копії відповідних документів, що підтверджують належність особи до пільгової категорії
(путівки або курсовки можуть бути оригіналом).

Особи, які не надали відповідних документів, що засвідчують їх належність до пільгової
категорії, є платниками збору.

Законом  України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу” вiд
07.07.2011 № 3609-VI [10] до пільгової категорії додано такі:

е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.
На нашу думку, до переліку пільгової категорії осіб, які звільняються від сплати

туристичного збору потрібно також додати дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. Так, Конституцією України гарантується надання матеріальної, соціальної та
правової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також
особам з-поміж дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зокрема, ст. 3 Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 13.01.2005 року № 2342-
IV [13] забезпечуються засади державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з-поміж них, створення належних
умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки дітей до самостійного
життя.

Доцільним вважаємо внести доповнення до підпункту 268.2.2 статті 268 Податкового
кодексу України таким положенням:
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ж) „діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з-поміж дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння
збору. Ставки цього збору встановлюють згідно з відповідним рішенням сільські, селищні та
міські ради залежно від якості наданих сервісних послуг і природно-кліматичних умов
адміністративно-територіальних одиниць.

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в готелях, кемпінгах,
мотелях, гуртожитках для приїжджих й інших закладах готельного типу, санаторно-курортних
закладах, будинках і квартирах, що належать фізичним особам на праві власності або на праві
користування за договором найму за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги
(прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки,
оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати
на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з
правилами в’їзду.

Такий механізм визначення бази справляння туристичного збору дозволяє зменшити
податкові зобов’язання для його платників, які прибувають на територію адміністративно-
територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про
встановлення туристичного збору, й отримують відповідні послуги з тимчасового проживання.

Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння збору може здійснюватися:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими

закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на

поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на
праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються
сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з
відповідною радою.

Особливостями справляння збору є те, що податкові агенти справляють збір під час надання
послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого
збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

Необхідно зазначити, що відповідно до п. 268.7.1 Податкового кодексу України, збір
сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного
місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків
відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена
відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично
внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового
періоду [3].

Однак, відповідно до Закону  України „Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового
кодексу” вiд 07.07.2011 р. № 3609-VI, сума туристичного збору, обчислена відповідно до
податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки,  визначені для
квартального звітного  (податкового) періоду [10].
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Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з
тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента,
зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі
державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

З метою запобігання ухиленню від сплати туристичного збору вважаємо доцільно створити
Державний реєстр готелів, кемпінгів, мотелів тощо, тобто єдину базу даних, яка б містила всю
необхідну інформацію.

Відповідно до пункту 10.4 Податкового кодексу України місцеві ради в межах повноважень
у кожному конкретному випадку вирішують питання щодо можливості впровадження
туристичного збору. Іншими словами, такий збір не є обов’язковим для встановлення за
наявності об’єктів оподаткування, а його ставки та порядок сплати визначаються сільською,
селищною і міською радою. Це дозволяє органам місцевого самоврядування провадити власну
фіскальну політику залежно від економічної ситуації.

Базовий податковий (звітний) період туристичного збору дорівнює календарному кварталу.
Форма податкової декларації туристичного збору, затвердженена наказом Державної

податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 р. № 1014 [14].
Заступник глави Державної податкової служби України Сергій Лекарь повідомив, що

станом на 1 серпня 2011 року в Україні зібрано 12 млн грн туристичного збору, а найбільші
надходження зафіксовані в Криму, Львівській області та в місті Києві.

Станом на 1 червня 2011 року рішення про введення туристичного збору прийняли 1 617
місцевих рад, з них з максимальною ставкою збору (1 %) – 1 289 місцевих органів влади.
Зокрема, найвищі ставки затверджені в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській,
Тернопільській, Харківській областях, містах Києві та Севастополі. Мінімальна ставка становить
0,5 %, середня ставка по країні – 0,88 %.

Отже, змінений механізм справляння туристичного збору, на нашу думку, є значним
кроком до реформування місцевого оподаткування та наповнення місцевих бюджетів
достатніми джерелами фінансування.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті розкрито сутність і особливості моніторингу та правового забезпечення
протидії легалізації (відмиванню) доходів злочинного походження.

In the article certainly question of essence and concept of monitoring and legal providing of
counteraction legalization (washing) of profits of criminal origin.

Ключові слова: фінансовий контроль, фінансовий моніторинг, фінансова діяльність,
фінансово-правові відносини, легалізація, відмивання.

Актуальність аналізу економічної безпеки держави взагалі та методів її досягнення
зумовлена насамперед сучасними інтеграційними та глобалізаційними тенденціями.
Геополітична та економічна ситуація вимагає розробки принципово нових стратегій і
технологій фінансового моніторингу для створення безпечного соціально-економічного
середовища в країні в умовах формування єдиного глобального світового господарства [1, с.
118].

Сучасні фінансові відносини є динамічними. Фінансові операції характеризуються високою
мобільністю коштів, швидким розвитком технологій платіжних операцій. Ці позитивні процеси
супроводжуються наявністю швидкого пристосування засобів, що використовуються для
відмивання доходів, незаконного збагачення. З метою запобігання відмиванню доходів чинним
законодавством передбачено фінансовий моніторинг як сукупність відповідних процедур,
що здійснюються не лише державними органами, а й фінансовими установами різних форм
власності. Складовою цього механізму є надходження до Державного комітету фінансового
моніторингу України повідомлень про фінансові операції, які підлягають обов’язковому
фінансовому моніторингу. Серед них виділяють і ті, що містять інформацію, на підставі якої
виявляються факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [2, с. 5].

Центральною ланкою у комплексі заходів запобігання та протидії відмиванню коштів є
фінансовий моніторинг. Це поняття означає діяльність, що є досить новітньою у сучасній
вітчизняній правовій науці.

Питання сутності моніторингу та правового забезпечення протидії легалізації (відмиванню)
доходів злочинного походження досліджували такі вчені: А. С. Беницький, В. Т. Білоус,
Г. М. Бірюков, Б. С. Болотський, В. В. Венгер, Н. М. Л.М. Доля, Л. М. Касьяненко,
А. О. Клименко, В. М. Кутузов, К. А. Лалабекова, Ю. А. Литвин, Г. М. Остапович, О. Росоляк,
С. Симов’ян, О. Степанюк, Ю. С. Федоренко, Ю. М. Футоранська, Л. Чуніхіна, та інші.
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Поняття „моніторинг” вивчається і використовується в рамках різних сфер науково-
практичної діяльності. Складність формулювання пов’язана з приналежністю його як до сфери
науки, так і сфери практики. Він може розглядатися і як спосіб дослідження реальності,
використовуваний у різних науках, і як спосіб забезпечення сфери управління різними видами
діяльності за допомогою представлення своєчасної і якісної інформації. Фінансовий моніторинг
можна розглядати у вузькому та широкому розуміннях: вузькому – недопущення легалізації
та відмивання злочинних коштів; у широкому – моніторинг є систематичним відстеженням
процесів або тенденцій, збором інформації про певні явища, постійним спостереженням за
станом певних об’єктів із превентивною метою [3, с. 347].

Основи фінансового моніторингу були закладені Указом Президента України „Про заходи
щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” від
10.12.2001 р. № 1199. Цим Указом визначено, що з метою запобігання, виявлення, викриття та
припинення легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним
шляхом, визначення механізму протидії цьому явищу запроваджено обов’язковий фінансовий
контроль за всіма фінансовими операціями, що кваліфікуються як значні або сумнівні та
здійснюються на території України фізичними й юридичними особами. Указом № 1199
визначено також, що первинний фінансовий контроль здійснюється банками, фінансовими
установами й іншими юридичними особами, які надають послуги, пов’язані з обігом коштів,
а до органів державного фінансового контролю віднесено державні органи, які відповідно до
законодавства вповноважені забезпечувати регулювання та нагляд за діяльністю організацій,
що здійснюють фінансові операції [4, с. 40–41].

Далі зміст поняття „фінансовий моніторинг” розкривається  у постанові Кабінету Міністрів
України від 20 листопада 2003 р. № 1800 „Про затвердження Порядку проведення внутрішнього
фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність
з організації та утримання казино, інших гральних закладів і ломбардів”[5].

Відповідно до неї фінансовий моніторинг – це сукупність заходів, спрямованих на виконання
вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.

Визначення поняття „фінансовий моніторинг” дає можливість у цілому відповісти на такі
питання: чим є боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів; хто здійснює фінансовий
моніторинг; кого необхідно перевіряти (залежно від організаційно-правового статусу і функцій
підрозділу фінансової розвідки) або ідентифікувати; які фінансові операції [6, с. 53].

Юридична енциклопедія моніторинг трактує як контроль, регулярне спостереження за
станом природних, технічних і соціальних процесів з метою їх оцінки, контролю та
прогнозування. Розрізняють глобальний, регіональний і локальний рівні моніторингу. Порядок
проведення моніторингу регулюється відповідними правилами. Інформація, отримана за
допомогою моніторингу, кладеться в основу рішень, що приймаються державними органами,
політичними партіями, громадськими організаціями тощо [7, с. 764].

Згідно з фінансовим словником, під фінансовим моніторингом розуміється система
постійного спостереження за найважливішими поточними результатами фінансової діяльності
підприємства в умовах кон’юнктури фінансового ринку, що постійно змінюється. Метою
такого моніторингу є: своєчасне виявлення відхилень фактичних результатів фінансової
діяльності підприємства від передбачуваних, які призводять до погіршення фінансового стану
підприємства; з’ясування причин цих відхилень; розроблення пропозицій щодо відповідного
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коригування окремих напрямів фінансової діяльності з метою її нормалізації та підвищення
ефективності [8, с. 275].

Моніторинг у сфері економіки – це спостереження і дослідження, що визначає зміни,
зумовлені економічною діяльністю підприємства. Моніторинг підприємства – це спеціально
організоване систематичне спостереження за основними кількісними та якісними
параметрами господарювання й оперативна їх оцінка. Основними структуроутворюючими
елементами моніторингу є механізми, які попереджують виникнення небезпечних для
підприємства обставин, які зумовлюють економічні, фінансові, банківські, страхові, валютні
та інші ризики. Такі механізми повинні відстежувати процес збору інформації, її оцінку з
огляду на актуальність, наукову та практичну цінність.

Об’єктами моніторингу, виступають соціально-економічні відносини на підприємстві, їх
взаємозв’язки і взаємодії із зовнішнім середовищем. Суб’єктами можуть виступати авторитетні
фахівці і керівники, здатні судити про внутрішні механізми виробництва, пріоритети розвитку,
про стан об’єкта, виступаючи в ролі експертів у сфері соціально-економічних процесів на
підприємстві.

Основна сфера практичного застосування моніторингу – це управління, а точніше
інформаційне обслуговування управління в різних сферах діяльності. Моніторинг є достатньо
складним і неоднозначним явищем. Він використовується в різних сферах і з різними цілями,
але при цьому має загальні характеристики і властивості.

Досвід зарубіжних країн, міжнародних організацій щодо впровадження первинного
фінансового контролю в систему протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом,
свідчить, що дієвими засобами фінансового моніторингу є: зупинення сумнівної на
відмивання фінансової операції з ініціативи банківських установ; оперативна взаємодія
суб’єктів первинного фінансового контролю з органами фінансової розвідки; спрощений
порядок часткового розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних органів в
інтересах запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів; суб’єкти фінансового
моніторингу мають право самостійно проводити контрольно-розвідувальні операції.

Унаслідок реалізації завдань фінансового моніторингу відбувається зміцнення фінансової
дисципліни всіх учасників фінансово-правових відносин. Юридична наука та чинне
законодавство розробили й містять ряд основоположних принципів здійснення фінансового
контролю, використання яких дозволяє органам фінансового контролю (органи Державної
податкової служби України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів, Служба
безпеки України, спеціально-уповноважений орган – Державний комітет фінансового
моніторингу тощо) у повному обсязі забезпечувати виконання своїх повноважень. До них
належать такі принципи: законності, об’єктивності, поєднання державних, регіональних і
приватних інтересів; розподілу контрольних повноважень, який передбачає розмежування
функцій ініціювання та виконання фінансового контролю між суб’єктами.

Моніторинг – це система інформування про стан досягнення стратегічних і тактичних
цілей підприємства, відхилення прогнозованих і планових показників стану підприємства від
заданих значень, розрахунок аналітичних показників аналізу й оцінки фінансового стану
підприємства, показників його стану в галузі й на товарних і фінансових ринках. За системного
підходу до фінансового моніторингу, а також із позицій фінансового менеджменту моніторинг
стану підприємства можна розглядати як функціональну підсистему, що виконує такі функції
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управління: прогнозування, планування, облік, контроль, аналіз та оцінювання показників
фінансово-господарського стану підприємства [9, с. 94].

Розрізняють внутрішній і зовнішній фінансовий моніторинг підприємства. Внутрішній
фінансовий моніторинг – аналітична система, що створюється для цілей
внутрішньогосподарського управління. Механізм його реалізації являє собою сукупність
інструментів, способів і методів організації діяльності з регулярного збирання фактичної
інформації про контрольовані показники, її аналізу, вироблення рекомендацій з ухвалення
управлінських рішень та оцінювання їх ефективності, а також прогнозування подальшої
динаміки. Аналіз фінансового потенціалу підприємства у системі внутрішнього фінансового
моніторингу здійснюється за методикою, що передбачає вибір конкретного періоду здійснення
аналізу, визначення напряму здійснення аналізу, мети дослідження, вибір методів фінансового
контролю, визначення основних чинників діяльності підприємства, установлення причин
відхилень, визначення умов і допустимих граничних меж відхилень, основних причин
фіксованих витрат, розрахунок перевитрат часу та коштів, визначення потенціалу
результативних напрямів дій за принципом [9, с. 97].

Звертаючись до дефініції спостереження (моніторинг, від лат. monitor – той, хто нагадує,
попереджує, наглядає), необхідно відзначити, що до неї вчені, фахівці в галузі фінансового
права звертаються досить рідко. Водночас висловлені думки більш-менш співпадають, але
все ж таки, єдиного погляду на це поняття серед учених ще не існує. Зокрема, спостереження
визначають як загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи,
підприємства, організації, відомства [10, с. 62], як загальне ознайомлення зі станом фінансової
діяльності об’єкта контролю [11, с. 58], як контроль, зазвичай, кредитних або ж державних
органів за цільовим використанням кредитних або бюджетних ресурсів, який передбачає
загальне ознайомлення зі станом фінансової діяльності бюджетної установи, підприємства
чи відомства [12, с. 76], як специфічний метод проведення фінансового контролю, поряд з
перевірками фінансової діяльності, розслідуванням, ревізіями, наглядом та аналізом [13, с.
102].

Науковці по-різному підходять до визначення поняття фінансового моніторингу. Зокрема,
В. Коваленко [14, с. 32–33] вважає, що це спеціально організоване систематичне безперервне
спостереження за станом економічного об’єкта та негайна його оцінка, метою якої є вивчення
та підготовка економічної інформації для підтримки прийняття рішень на різних рівнях
управління. З таким визначенням можна погодитися, тому що фінансовий моніторинг
орієнтується на особливе репрезентування показників, які задовольняють вимоги досягнення
найбільшої об’єктивності висновків, а тому його сутність проявляється через основні
притаманні фінансовому моніторингу функції: ідентифікація економічних процесів, оцінка
впливу їх взаємозв’язків, урахування зовнішніх чинників, що мають вплив на показники, та
забезпечення сумісних даних показників.

Водночас в юридичній літературі зустрічаємо протилежну наукову позицію. Так,
А. Клименко [15, с. 104] визначає фінансовий моніторинг як особливу форму фінансового
контролю, який здійснюється уповноваженими державними органами у сфері фінансового
контролю та суб’єктами первинного фінансового моніторингу та спрямований на виявлення
операцій, пов’язаних із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. На нашу думку,
цей науковий підхід є непереконливим. Традиційно під предметом фінансового права
розуміють суспільні відносини, що виникають у процесі планомірної мобілізації фінансових
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ресурсів у централізовані та децентралізовані фонди держави та органів місцевого
самоврядування, при їх розподілі, перерозподілі та використанні, а також при здійсненні
контролю за рухом цих коштів, їх належним використанням та у зв’язку з грошовою емісією.

Існують і інші думки вчених щодо поняття фінансового моніторингу. Так А.
Гаврилишин [16, с. 53] підкреслює, що фінансовий моніторинг – це сукупність заходів суб’єктів
фінансового моніторингу з метою виявлення, аналізу та перевірки інформації про фінансові
операції щодо віднесення їх до таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням)
доходів незаконного походження з наступним переданням їх правоохоронним органам.

Усе зазначене вище підтверджує, що сутність поняття „фінансовий моніторинг” потребує
наукового дослідження.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

У статті досліджено основні засади становлення, діяльності та організації роботи
Апарату Верховної Ради України, а також правову основу діяльності парламентського
Апарату.

This article investigates and analyzes the basic principles of the formation, operation and
organization of work Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as the legal basis for
of the parliamentary Apparatus.

Ключові слова: апарат, секретаріат, функції, структура, парламент, Верховна Рада
України.

Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році була утворена нова незалежна
держава Україна, яка потребувала створення системи нового українського законодавства.
Вагомим кроком у цьому стало прийняття у 1996 році Конституції України, яка підсумувала
тривалий конституційний процес і надала початок новому етапу розвитку нашої держави та
її правової системи, а також визначила єдиним органом законодавчої влади в Україні – Верховну
Раду України. У структурі Верховної Ради України було створено підрозділ парламентського
апарату – Інститут законодавства Верховної Ради України, який надалі після набуття чинності
Постанови Верховної Ради України „Про структуру апарату Верховної Ради України” від 20
квітня 2000 р. № 1678-ІІІ було реорганізовано в Апарат Верховної Ради України, передбачивши
його діяльність у статусі юридичної особи.

Але ефективність роботи Верховної Ради України як представницького органу залежить
від досвіду та професіоналізму його працівників. Сьогодні підвищення ефективності діяльності
Апарату Верховної Ради України потребує не тільки реформування його структури та
організації діяльності, а й підвищення кваліфікації кадрів, зокрема з питань законотворчої та
законопроектної роботи.

Мета статі полягає в дослідженні проблемних питань та аналізу чинного законодавства
України, останніх досліджень і публікацій, організації роботи, структури та функцій Апарату
Верховної Ради України, для визначення сутності та наукового обґрунтування організації
діяльності його  головних управлінь і відділів.

Окремі питання діяльності парламентського апарату висвітлено у роботах таких науковців,
як Кислий П., Чарль Звайз [1, c. 195–198], Колодій А., Олійник А. [2, c. 65–72], Погребняк Н. [3,
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c. 118–120]. На жаль, дослідженню та аналізу основних засад становлення та діяльності Апарату
Верховної Ради України не приділялося достатньої уваги.

Становлення парламентського апарату було розпочато безпосередньо з історії розвитку
парламентаризму, як системи організації державної влади, для якої характерним є визнання
провідної або історичної ролі парламенту  [3, c. 118].

З історії відомо, що явище парламентаризму є історично зумовленим наслідком суспільно-
політичного розвитку, який розпочався європейськими революціями XVII–XVIII ст. Однак
історія показує, що ще в VI ст. до н. е. в Афінах обирався колегіальний орган – рада, кількість
її членів становила 500 осіб. Це один із перших органів представницького характеру.

Розвиток парламентаризму безпосередньо пов’язаний із певними історичними формами
безпосередньої демократії, зокрема за часів Київської Русі. Однак практика вибірного
політичного представництва на українських землях почала формуватися лише за часів
Запорозької Січі і періоду Гетьманщини у  XVI–XVIII ст. Серед представницьких інституцій,
що діяли на більш-менш постійній основі у той час, треба виділити Генеральну військову
старшину і раду старшин. Власне, із цими органами і пов’язують утворення прототипу
секретаріатів чи апаратів парламенту [3, c. 118].

Про прототип секретаріату парламенту на українських землях можна говорити на підставі
існування традицій демократичного устрою, що існував на Запорозькій Січі, в козацькій
державі та Гетьманщині. Керівні, адміністративні, представницькі функції тут виконувала так
звана козацька старшина. Із джерел відомо, що існували виборні посади, на які були покладені
функції, характерні сучасним апаратам парламентів держав світу. Зокрема, до складу козацької
старшини завжди входив військовий підписар, канцеляристи. У період Гетьманщини існувала
посада генерального військового писаря. У другій половині 17–18 ст. додається також полкова
козацька старшина, до складу якої входив і полковий писар [4, c. 8].

Сьогодні можна говорити про досить розвинені традиції парламентаризму та досить добре
укомплектовані апарати та секретаріати у країнах, де історичні умови складатися так, що
представницькі органи розвивалися ще до періоду Нового часу. Прикладом таких держав
можна назвати як країни Європи – Німеччину, Фінляндію, так і країни Сходу, зокрема Єгипет.

Усі парламенти потребують підтримки апарату у вигляді забезпечення їх аналітичними
матеріалами, приміщеннями й технічними засобами та джерелами інформації. Існують три
головні послуги, які апарат може надавати законодавцям [1, c. 195]:

– науково-дослідна робота;
– підготовка документації;
– адміністративна допомога.
У деяких парламентах депутатам надаються всі три типи послуг, у інших – лише два, і дуже

нечасто надається лише одна послуга, як правило, адміністративна допомога.
Послуги науково-дослідного виду включають пошук інформації, допомогу парламентарям

в отриманні потрібної їм інформації, законодавчу допомогу, а також відповідні консультації.
У деяких парламентах (наприклад, у США) усі законодавці мають свій особистий апарат, який
надає послуги науково-дослідного характеру. В інших парламентах парламентські або партійні
групи наймають персонал для надання науково-дослідних послуг (наприклад, у Норвегії).
Інші парламенти мають централізований парламентський апарат, який працює під
керівництвом керівника апарату (Литва, Україна).
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Майже всі парламенти світу мають парламентські бібліотеки, чимало з яких надають
науково-дослідні послуги. У бібліотеках часто зайняті не тільки бібліотекарі, але й інші фахівці
з широкого кола галузей науки, які виконують для законодавців дослідження і забезпечують їх
спеціальною інформацією.

Адміністративні послуги і послуги з підготовки документації надаються у більшості
парламентів, однак у кожній країні вони характеризуються різним ступенем доступності і
якості. Хоча організація апарату як установи у кожного парламенту своя, можна розрізнити
такі її головні одиниці [1, c. 196]: адміністративний апарат; особистий апарат; апарат партійних
груп; апарат комітетів.

Робота з підготовки документації включає в себе ведення протоколів засідань і розробку
законодавчих документів, таких як: доповіді, законопроекти і службові записки. Ці послуги
можуть надаватися особистим апаратом або апаратом партійних груп, або ж
загальнопарламентським апаратом. Апарат, чиї працівники працюють над підготовкою
документації, називають секретаріатом. Адміністративні послуги надаються в усіх
парламентах. Серед головних адміністративних функцій можна назвати забезпечення
приміщеннями, обладнанням, транспортом, надання телефонних і поштових привілеїв,
організацію харчування, секретарські й кур’єрські послуги та забезпечення публікації
парламентських документів.

На сьогодні в Україні діє Апарат Верховної Ради України, він є допоміжною структурою
Верховної Ради, який забезпечує її ефективне функціонування, та за допомогою якого
вирішуються допоміжні, забезпечуючи завдання, та надається можливість парламентарям
зосередитись на кваліфікованому здійсненні насамперед законодавчої, а також і контрольної
діяльності. Адже на сьогодні жодна людина не в змозі бути однаково компетентною у всіх
галузях, хоча закони, які приймаються депутатами, регулюють відносини практично у всіх
сферах суспільного життя. Тому парламентарі змушені розраховувати на допомогу
професійного допоміжного апарату, який складається з кваліфікованих фахівців різного
профілю. За таких умов на депутата покладається відповідальність за прийняття остаточних
рішень, а допоміжний апарат покликаний створити найбільш сприятливі умови для того, щоб
прийняті рішення були обґрунтованими і оптимальними за змістом.

Правову основу діяльності Апарату Верховної Ради України складають нормативні акти,
прийняті парламентом, Головою Верховної Ради України, а також керівником апарату.
Більшість з них є підзаконними, що цілком відповідає політико-правовій практиці багатьох
зарубіжних держав. Зокрема, всі підрозділи Апарату Верховної Ради України функціонують
у статусі юридичних осіб на основі положень про них, які затверджуються Головою Верховної
Ради України за поданням керівника апарату. Крім зазначених положень, правову основу
діяльності апарату Верховної Ради України складають:

– Постанова Верховної Ради України „Про структуру Апарату Верховної Ради України”
від 20 квітня 2000 р. № 1678-ІІІ;

– Положення про Апарат Верховної Ради України, затверджене розпорядженням Голови
Верховної Ради України від 31 травня 2000 р. № 459;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 „Про впорядкування
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами, внесеними
згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 2334 від 20.12.1999 р., № 2338 від 21.12.1999
р., № 2358 від 22.12.1999 р.);
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– Постанова Верховної Ради України „Про газету Верховної Ради України „Голос України”
від 2 червня 1999 р. № 708-XIV;

– Постанова Верховної Ради України від 6 березня 1996 р. № 82/95-ВР „Про Статут редакції
журналу Верховної Ради України „Віче” (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховної
Ради України № 491-XIV від 17.03.1999 р.);

Інструкція з діловодства в Апараті Верховної Ради України, затверджена Розпорядженням
керівника Апарату Верховної Ради України № 169 від 19 лютого 1998 р.

Згідно з пунктом 2 Постанови Верховної Ради України „Про структуру Апарату Верховної
Ради України” від 20 квітня 2000 р. № 1678-ІІІ до складу Апарату входять такі підрозділи:
керівництво Апарату; секретаріати Голови, першого заступника голови та заступника Голови
Верховної Ради України; секретаріати комітетів, депутатських фракцій і груп; Головне науково-
експертне управління; Головне юридичне управління; Головне управління документального
забезпечення; Головне організаційне управління; Інформаційне управління; Управління
комп’ютеризованих систем; Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами
місцевого самоврядування; Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків; Управління
кадрів; відділ зв’язків з органами правосуддя; відділ контролю; відділ з питань звернень
громадян; перший відділ; сектор мобілізаційної роботи; управління справами. Окремим
елементом структури Апарату також є Інститут законодавства Верховної Ради України.

Важливу ланку роботи Секретаріату виконує Головне науково-експертне управління, яке
сформовано з-поміж юристів високої кваліфікації, що мають належну теоретичну та практичну
підготовку. Управління надає народним депутатам наукову та правову допомогу в підготовці
законопроектів. Важливу роль відіграє Головне юридичне управління, яке бере безпосередню
участь у розробці і доопрацюванні проектів законодавчих актів, участь у проведенні правової
експертизи документів, надання допомоги комітетам і народним депутатам у вирішенні
правових питань, юридичних консультацій, а також проводить довідково-кодифікаційну роботу.
У складі Секретаріату працює Управління комп’ютеризованих систем. На нього покладено
завдання впровадження сучасних методів і засобів збору, обробки і використання даних,
необхідних для діяльності Верховної Ради України, її органів і народних депутатів і ведення
пленарних засідань Верховної Ради, комп’ютеризованої обробки проектів законів на всіх стадіях
їх проходження, створення баз даних загального користування. За останні роки розширилися
контакти Верховної Ради з парламентами інших держав. Регулярними стали поїздки народних
депутатів за кордон. Саме на Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків покладено
розробку проектів планів міжпарламентського обміну і проведення організаційних заходів
щодо їх реалізації, підтримання контактів з міжпарламентськими структурами, парламентами
зарубіжних країн, іноземними посольствами в Україні та посольствами і представництвами
України за кордоном, організації прийому у Верховній Раді парламентських делегацій. Відділ
контролю Секретаріату здійснює контроль за реалізацією доручень Верховної Ради України
та її керівництва. Відділ тримає на контролі запити, звернення і пропозиції народних депутатів,
які були висловлені ними на пленарних засіданнях Верховної Ради. Відділ з питань діяльності
рад перетворено на Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування. Управління насамперед надає методичну та консультативну допомогу
місцевим органам влади, узагальнює набутий ним досвід, організовує в радах обговорення
законопроектів, вирішує питання адміністративно-територіального поділу [1, c. 225–226].

За результатами аналізу міжнародного досвіду щодо структури парламентського апарату,
необхідно зазначити, що у більшості європейських країн структура апаратів визначається на
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основі об’єднання структурних підрозділів, які виконують подібні функції, у підрозділи вищого
рівня ієрархії. Практично завжди функції правового забезпечення роботи парламенту та
представництва парламенту в судах здійснює відповідне управління правового забезпечення.
Підрозділи, що здійснюють інформування громадськості, підтримку зв’язків з іншими
органами публічної влади, об’єднуються в єдиний „інформаційний підрозділ”. Натомість
статус відокремлених підрозділів у більшості випадків надається лише тим підрозділам, функції
яких не дозволяють включити їх до складу існуючих структурних одиниць. У Бундестазі,
наприклад, такими є офіс омбудсмена та управління внутрішнього аудиту, що перевіряє
бухгалтерську звітність, і, відповідно, не може бути включеним до складу бюджетного
підрозділу апарату.

В Україні структура Апарату визначається за іншими критеріями. Зокрема, функції
правового забезпечення діяльності Верховної Ради України де-факто здійснюються двома
головними управліннями: Головним науково-експертним управлінням та Головним
юридичним управлінням відповідно до їх компетенції та Відділом зв’язків з органами
правосуддя, який структурно не входить до жодного із зазначених управлінь. Інформаційні
функції Апарату Верховної Ради України здійснюються Інформаційним управлінням,
Управлінням по зв’язках з органами влади і органами місцевого самоврядування, Відділом з
питань звернень громадян, які не входять до жодного з головних управлінь. Такий підхід до
визначення структури Апарату може призводити до декількох негативних наслідків, зокрема
– до зростання кількості працівників Апарату, послаблення управлінських зв’язків між
структурними підрозділами апарату та збільшення видатків на утримання Апарату.

Тому необхідно зазначити, що у Постанові Верховної Ради України „Про структуру Апарату
Верховної Ради України” від 20 квітня 2000 р. № 1678-ІІІ доцільно визначити засади утворення
у складі Апарату Верховної Ради України відокремлених структурних підрозділів. Зокрема,
доцільно передбачити, що самостійний структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України
утворюється лише у випадку, коли особливості здійснюваних ним функцій не дозволяють
включити його до складу структурного підрозділу того самого або вищого рівня ієрархії. Ці
функції виконує апарат, який може вступати в договірні відносини з іншими організаціями.

Від ефективності роботи Секретаріату багато в чому залежить рівень законотворчої
діяльності парламенту. Функції Секретаріату Верховної Ради є складними і відповідальними.
Вони вимагають від працівників апарату високої компетентності, професіоналізму, вміння
працювати в умовах постійної зміни завдань і обставин. Секретаріат Верховної Ради
укомплектований так, щоб здійснювати найбільш ефективно правове, наукове, документальне
та інше забезпечення діяльності Верховної Ради України, а також її органів і народних депутатів.
Необхідно при цьому підкреслити, що Секретаріат як основний структурний підрозділ апарату
не має статусу самостійного органу влади чи управління, а є необхідною і важливою
допоміжною структурою, яка забезпечує функціонування законодавчої влади. Керує
Секретаріатом керівник Апарату Верховної Ради [1, c. 223].

Необхідно підкреслити, що професіоналізм парламенту визначається багатьма складовими,
в тому числі й ефективною організацією управління законодавчим процесом, що неможливо
без належної організації діяльності апарату. Саме тому вся робота Секретаріату безпосередньо
підпорядковується діяльності Верховної Ради України, напрацьовуються досконалі форми і
методи для того, щоб апарат працював кваліфіковано, оперативно, з найбільшою користю для
справи, в інтересах забезпечення формування державно-правової системи України.

За результатами дослідження та аналізу, присвяченого організації роботи, структури та
основних функцій Апарату Верховної Ради України можна зробити такі висновки:
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Недосконалість структур апаратів різних органів державної влади, у тому числі Апарату
Верховної Ради України, породжує ряд проблем, зокрема: неефективність їхньої взаємодії
між собою, різний розмір оплати праці службовців, які виконують однакові за складністю та
відповідальністю функції (керівник невеликого підрозділу отримує заробітну плату, вищу за
розмір оплати праці спеціаліста, який виконує аналогічний за складністю обсяг роботи). У
зв’язку з цим актуальності набуває питання реорганізації Апарату Верховної Ради України у
напрямі зменшення кількості його структурних підрозділів, об’єднання підрозділів, які
виконують подібні функції тощо.

З проблемою удосконалення структури Апарату українського парламенту тісно пов’язана
ще одна проблема – визначення місця і ролі Апарату Верховної Ради України у законодавчому
процесі. На сьогодні експертиза законопроектів, які вносяться на розгляд парламенту та
розглядаються ним, здійснюється широким колом суб’єктів – Головним науково-експертним
управлінням та Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України,
комітетами Верховної Ради України (та секретаріатами відповідних комітетів). До підготовки
висновків на законопроекти для фракцій і груп залучаються також працівники секретаріатів
відповідних фракцій і груп.

Таким чином, підвищення ефективності функціонування Апарату Верховної Ради України
потребує: а) встановлення гарантій незалежності керівника Апарату у здійсненні ним своїх
функцій та повноважень; б) реформування структури Апарату у напрямі посилення ролі
секретаріатів комітетів та фракцій за рахунок відповідного розвантаження тих підрозділів
Апарату, які забезпечують діяльність парламенту як органу; зменшення кількості підрозділів
Апарату (шляхом їх злиття за ознаками подібності виконуваних функцій), впорядкування
засад їх взаємодії; в) посилення ролі Інституту законодавства Верховної Ради України у науково-
дослідницькому забезпеченні діяльності парламенту, його органів, народних депутатів України;
г) реформування системи добору кадрів для роботи в Апараті.

Водночас необхідно зауважити, що у парламентах світу існують різні форми організації
роботи апарату. Кожний парламент знаходить і запроваджує свою власну, єдину для себе
систему організації апарату. Особливості цієї системи залежать від чисельного складу
парламенту, наявних фінансових ресурсів, цілей та пріоритетів законодавчого органу.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ
ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКТОРІВ

У статті розкрито сутність ціннісних орієнтацій сучасної молоді. Проаналізовано
основні типи ціннісно-смислових утворень особистості (побутовий тип спрямованості;
тип тих, хто живе за правилами; тип людей, які орієнтуються на спілкування; пізнавальний
та ігровий типи спрямованості). Виявлено, що у системі цінностей майбутніх податкових
інспекторів переважають особистісні пріоритети, відбуваються певні зміни в їх ставленні
до праці. Зазначено, що головне місце у системі цінностей займають матеріальні
пріоритети. Молодь менше звертає уваги на розвиток духовних, культурних цінностей.

The essence of youth’ values orientation is revealed in the article. Basic person’s values-
essence types (everyday type orientation; type of those who lives under rules; type of people
orienting on communication; cognitive and playing types of orientation) are analyzed. It’s
discovered that personal priorities predominate in the values system of future tax officers. Some
changes occur in their attitude to labour. This shows that main place in the values system is
given to tangible priorities. Youth pays less attention to the development of spiritual and cultural
values.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, податковий інспектор, спрямованість, світогляд.

У сучасному інформаційному суспільстві головне місце займає особистість, її знання та
вміння. Для успішної професійної діяльності кожній особистості потрібно постійно
розширювати знання у своїй професійній сфері, розвивати професійні якості, творчі таланти,
бути активною, комунікабельною та відкритою, без зайвого вагання брати на себе
відповідальність за вирішення поставлених завдань.

Ціннісний підхід – типова ознака „людського виміру” освіти, суспільного життя загалом.
Поняття „цінність” вказує на те, якого значення надає людина тим соціальним реаліям, з
якими вона має справу, який сенс для її існування мають соціальна справедливість, рівність,
гуманістична спрямованість думки тощо. Ціннісні орієнтації – надання переваги певним
смислам чи запереченням останніх – є внутрішньою, духовною мотивацією людської
особистості, її „проект” життя. На практиці ціннісні підходи та орієнтації виявляються в тих
оцінках, які людина застосовує до різних предметів та обставин, подій, життєвих ситуацій, до
самої себе [8, с. 91–93].

Ціннісні орієнтації досліджували такі вчені, як Г. Балл, Є. Боринштейн, М. Боришевський,
І. Галян, В. Киричук, М. Савчин, Т. Сікорська, І. Суріна, В. Тюріна, Т. Щириця та ін.
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Цінності, на думку філософів-гуманістів, не мають однакового значення для всіх. Адже у
кожної людини, яка намагається пізнати навколишній світ, є свої значення. Цінності – це перевага
певних смислів і побудованих на цій основі способів поведінки [4, с. 12]. Базисними,
інваріантними цінностями є, зокрема, честь, гідність, свобода, обов’язок, відповідальність,
справедливість, чесність, толерантність, співчуття, любов тощо.

Мета статті полягає у розкритті актуальності процесу розвитку системи ціннісних орієнтацій
майбутніх податкових інспекторів.

Ціннісно-смислові утворення особистості (спрямованість особистості) формуються
внаслідок того, що в процесі життєдіяльності людина виділяє в навколишньому світі значущі,
вартісні для неї предмети, ситуації, ідеї, дії. Виділяючи їх, діючи з предметами певним, властивим
їм чином, людина ніби поширює своє „Я” на ці предмети і починає „впізнавати” себе в
предметах. Саме тому вони стають для неї цінними, значущими, тому що визначають той
простір життя, який їм відкривається і належить суб’єкту життя, той предметний зміст, через
який він представлений як „Я”. Ці змісти фіксуються й відображаються в узагальнених ціннісно-
смислових утвореннях, що складають спрямованість особистості.

До основних типів ціннісно-смислових утворень особистості відносять:
1. Побутовий тип (реально-звичне, реально-практичне функціонування). Для студентів із

цим типом спрямованості особистості значущими є побутова дійсність, повсякденний
звичний спосіб життя. Тут вони повністю реалізують себе, отримують більше задоволення.
Сфера їх існування – світ звичних предметів, практичних дій, знайомих ситуацій, найближчого
інтимного оточення. Саме в цьому світі вони почуваються впевнено, у ньому вони ініціативні
й успішні, прагнуть мати хороші результати у різних видах практичної діяльності.

2. Тип тих, хто живе за правилами. Для таких студентів дуже важливі правила, соціальні
норми, вимоги дорослих, на які вони орієнтуються. Чинити „правильно”, „як треба” – ось що
головне. Для них важливим є зразок, але не стільки як наочний еталон, скільки як еталон дії.
Характерною є вибірковість дій, і важливими – якість та результат дії. Студенти добре засвоюють
формальні вимоги, формально-логічні схеми знань і поведінку, чітко відтворюють соціальні
ролі. Рівень розвитку мовлення, мислення, внутрішнього плану дій у них – середній, словник
– шаблонний. Вони активні в межах норми поведінки, що задається, уникають прояву власної
ініціативи, але завжди із задоволенням виконують доручення. Добре розвинений
самоконтроль. Люди орієнтуються на зразок, співвідносять з ним свою роботу, дотримуються
правил і виправляють помилки. Ними легко керувати і легко навчати. Але згодом орієнтація
на формальні ознаки, вимоги й відносини стає перешкодою для розвитку власних творчих
можливостей.

3. Тип людей, які орієнтуються на взаємовідносини. Найбільш значущою для студентів цієї
групи є сфера людських взаємин, тобто в центрі об’єктивної дійсності перебуває людина з її
переживаннями та взаємодією з іншими людьми. Предмети, дії, події отримують свою оцінку
й значення через емоційне ставлення до них, через чуттєве переживання. Зовні це виражається
в тому, що найчастіше такі студенти емоційно виразні та експансивні, дуже упереджені у
своєму оцінюванні навколишнього світу. При цьому найважливішою для них є оцінка їх
особистісних якостей і її відповідність власному уявленню про себе. Суб’єктивно вони
уявляються як „я – гарний”. Такі люди занурені у світ чуттєвих переживань. Інтенсивність
переживань іноді приховує об’єктивну дійсність, заважає її адекватному оцінюванню та
пристосуванню до неї. Проте в них добре розвинена інтуїція. Висока емоційна чутливість і
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диференційованість вражень у сфері людських взаємин роблять їх вразливими до змін. Добре
розвинені інтелект, мовлення та здатність до рефлексії допомагають їм успішно вчитися.

4. Тип людей, спрямованих на спілкування (1), багато в чому в зовнішніх проявах схожий
із типом людей, спрямованих на взаємовідносини (2). У студентів цього типу в центрі уваги
також знаходиться сфера людських взаємин. Головна відмінність цих типів полягає в тому, що
в людей типу 2 – спільна діяльність, партнерство, обмін інформацією. При цьому досить
часто реальна діяльність підмінюється комунікацією, тобто замість діяльності наявне
розмірковування з її приводу. Широкий обмін інформацією з дорослими й однолітками,
різноманітні контакти, у які охоче й активно вступають студенти, значно збагачують їх
загальними знаннями про світ, видами діяльності та способами дій. У них добре розвинене
мовлення, логічне мислення, вони мають багатий словниковий запас. Іноді вони занадто
балакучі і нав’язливі у своєму прагненні до спілкування, хоча при цьому виявляють чималі
знання.

5. Пізнавальний тип спрямованості. Найбільш цінною та значущою є змістовна
інтелектуальна діяльність, що полягає у відкритті для себе навколишнього світу предметів та
ідей. Просування у світі не з досить високим рівнем різноманітних переживань з цього приводу.
Суб’єктивно вони уявляються як „Я – той, хто знає”. Зрозуміло, що такі студенти добре вчаться
і є розумово розвиненими („здібні”). Вони демонструють глибокі знання в різних сферах
навколишньої дійсності. У них добре розвинені мовлення і мислення. Вони легко виділяють й
узагальнюють важливі ознаки, здійснюють перехід від часткового до загального і від загального
до часткового, виконують логічні операції, подумки оперують абстрактними поняттями,
аналізують поставлені перед ними завдання. У них добре розвинена рефлексія. Вони більше
орієнтовані на самостійне поглиблення знань, на розв’язання інтелектуальних завдань. Їх
особливо цікавить нове, незрозуміле, незвичайне. Від розумової діяльності, розв’язання дедалі
складніших завдань вони отримують задоволення.

6. Ігровий тип спрямованості. Найбільш значущими є ігрові ситуації та предмети. Причому
гра існує як мінімум у двох формах: гра-маніпуляція (яка до старшого віку зникає або,
можливо, перероджується у змагально-авантюрні види діяльності – спорт тощо) і гра-
драматизація (рольові ігри переростають у художньо-образотворче мистецтво). Цим студентам
властиво всі справи перетворювати на гру. Така самоцінність гри може стати серйозною
перешкодою для навчання і стає зоною конфліктів між студентами та дорослими.

Змістове наповнення цієї характеристики стає можливим, якщо ми знаємо тип
спрямованості особистості. Ціннісно-змістові утворення задають цілісність особистості, і кожна
окрема властивість отримує в ній обумовлений цією цілісністю зміст. Те саме можна сказати
про будь-які інші індивідуальні особливості. Крім того, знаючи тип спрямованості, можна
впливати на сенситивний простір значущих змістів, розширюючи коло інтересів і можливостей
студентів та мобілізуючи їх потенціал. Завдяки цьому виникають нові й більш продуктивні
можливості для реалізації індивідуального підходу в навчанні [2, c. 28] Використавши методику
діагностування індивідуальної структури ціннісних орієнтацій особистості [5, с. 24–28] було
проведено дослідження, яке дозволило вивчити реальну поведінку та життєдіяльність
особистості стосовно реалізації тієї чи іншої ідеальної цінності, список яких визначено на
основі аналізу літературних даних (Шпрангера, Голланда, Рокича, Бердяєва, Здравомислова,
Тугарінова та ін.):

1. Приємне проведення часу, відпочинок.
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2. Високий матеріальний добробут.
3. Пошук і насолода прекрасним.
4. Допомога та милосердя до інших людей.
5. Любов.
6. Пізнання нового у світі, природі, людині.
7. Високий соціальний статус та управління людьми.
8. Визнання, повага й вплив на оточуючих.
9. Соціальна активність для досягнення позитивних змін у суспільстві.
10. Здоров’я.
11. Спілкування.
За результатами дослідження, проведеного серед студентів І–IV курсів Національного

університету державної податкової служби України, рейтинг ціннісних орієнтацій студентів
відображено у таблиці 1.

Таблиця 1
Результати анкетування майбутніх податкових інспекторів щодо визначення структури їх

ціннісних орієнтацій

Таким чином, дослідження засвідчило, що у системі цінностей особистості переважають
особистісні пріоритети, приємне проведення часу, відпочинок, любов, спілкування. Це
негативна тенденція, яка характеризує зміни ціннісних орієнтації молоді, – відверта перевага
індивідуалізму, акцент на особистісних інтересах; молодь поступово відмовляється від
колективістського способу життя.

Очевидно, що студентами високо цінується те, що безпосередньо пов’язане з індивідом
(друзі, знайомі), а не з колективом чи суспільством. Такі цінності, як визнання, повага та вплив
оточуючих, соціальна активність для досягнення позитивних змін у суспільстві, допомога та
милосердя до інших людей, є вкрай необхідними для майбутнього податкового інспектора,
але згідно з результатами дослідження, вони посідають останні місця у системі цінностей
обраних студентами. Це свідчить про зростання індивідуалізму та зниження значущості
суспільних проблем у житті окремої особистості.

Відбуваються й певні зміни в системі цінностей особистості та її ставленні до праці. Для
91 % молоді на першому місці стоїть „висока оплата праці”, для 75 % – „цікава робота” і лише

№
з/п Ціннісні орієнтації Розподіл відповідей Ранг
1. Приємне проведення часу, відпочинок 82,1 % 1
2. Спілкування 71 % 2
3. Любов 69,3 % 3
4. Пізнання нового у світі, природі, людині 51 % 4
5. Високий матеріальний добробут 45 % 5
6. Допомога та милосердя до інших людей 32 % 6
7. Пошук і насолода прекрасним 19 % 7
8. Соціальна активність для досягнення

позитивних змін у суспільстві
18 % 8

9. Високий соціальний статус та управління
людьми

13 % 9

10. Здоров’я 12 % 10
11. Визнання, повага й вплив на оточуючих 11,4 % 11
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для 27 % – „суспільна корисність праці”. Отже, більшість молоді вбачає сенс свого життя в
матеріальному добробуті. Таким чином, матеріальні пріоритети (гроші) мають головне місце
у системі цінностей студентів, а духовні цінності посідають останнє місце. Молодь менше
уваги звертає на необхідність духовного, культурного розвитку, хоча водночас і не відхиляє
його доцільності.

Тобто, певним чином змінюється значення цінності праці, зростають вимоги до рівня її
оплати, можливостей професійної кар’єри, самореалізації.

Зміни, що відбувалися в ціннісних орієнтаціях, свідчать про необхідність формувати новий
механізм мотивації, який стимулював би творчу активність та ініціативу молоді, нові форми
самореалізації в праці.

Наявність певної системи гуманістичних цінностей у студента є важливою умовою його
особистісного та професійного самовизначення. Як справедливо зазначає І. Галян, індивід
дивиться на світ, на своє оточення, оцінює факти і події через призму своїх ціннісних уявлень,
смислових структур, стереотипів. Тому гуманістичні ціннісні утворення визначають
спрямованість, мотивацію, мету його діяльності. Будучи включеними у структуру
самосвідомості індивіда, вони функціонально пов’язуються не лише з ідеалом, але й з таким
структурним компонентом, як „Я – концепція” [1, с. 15].

Активність людини, її спрямованість тісно взаємопов’язані з ефектом установки. Ця
проблематика у класичному вигляді розроблена Д. Узнадзе та його учнями (О. Прангішвілі, І.
Бжалава, В. Норакідзе) [7].

Установка, на думку Д. Узнадзе, визначає спрямованість будь-яких виявів психіки і поведінки
суб’єкта. Вона може бути усвідомлюваною й неусвідомлюваною, позитивною і негативною,
гуманною й антигуманною. Установка може виявлятися у стандартизованих судженнях,
некритично засвоєних людиною під час спілкування з іншими людьми, в упередженості,
виокремленні того, що має для неї важливе життєве значення.

Часто студент-початківець упереджено ставиться до вивчення соціально-гуманітарних
дисциплін, спрямовуючи свої зусилля лише на опанування спеціальних дисциплін. Тим самим
він збіднює себе, його професійна спрямованість набуває однобічності, обмеженості.

Особистість може бачити в об’єктах те, що вона хоче бачити, а не те, що є насправді. Тому
потрібно намагатися „витягувати” свої установки із підсвідомості, зробити їх об’єктом
осмислення. А для цього, зазначає В. Семиченко, треба добре знати структуру установки.
„вона включає в себе три підструктури: а) когнітивну, тобто наявність певної інформації про
об’єкт, що сприймається, вже сформований стосовно нього образ; б) емоційно-оцінну –
набір негативних або позитивних критеріїв та еталонів оцінювання об’єкта установки; в)
поведінкову, тобто готовність впровадити установку в дію, певним чином діяти з відповідним
об’єктом” [6, с. 80].

Результатом сформованості установки, яка відбувається у процесі підготовки майбутніх
податкових інспекторів є наявність конкретних переконань. Переконання спрямовують
діяльність особистості відповідно до власних поглядів, установок, принципів. Особливість
переконань полягає в тому, що в них знання, установки постають в єдності з почуттями,
волею, захоплюючи всю особистість. Переконання у правильності вибору професії стають
потужною силою щодо її опанування. І, навпаки, брак таких переконань може призвести до
глибоких розчарувань, змін у виборі професії.
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Проведене соціологічне опитування серед студентів першого курсу Національного
університету податкової служби засвідчило, що лише 27 % студентів самостійно вибрали
майбутню професію, 73 % вступили до ВНЗ за рекомендацією батьків, або інших родичів, і як
результат – розчарування у виборі та падіння стимулів до навчання. Таке само опитування
було проведено і зі студентами четвертого курсу. У результаті цього опитування виявилося,
що лише 23 % студентів підтвердили правильність свого вибору щодо обраної професії.
Викладене свідчить про недостатню сформованість власних переконань щодо вибору професії.

Упорядкована і внутрішньо організована система переконань людини становить її світогляд.
Світогляд – це система поглядів на об’єктивний світ і місце в ньому людини, на ставлення

людини до навколишньої дійсності і самої себе, а також зумовлені цими поглядами головні
життєві позиції, переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, ціннісні організації. Отже,
світогляд – це не лише система поглядів, а й сукупність відносин: моральних, політичних,
естетичних, релігійних. Він виступає і як вищий регулятор поведінки, діяльності особистості.
Саме непохитність переконань і світогляду характеризують людину в аспекті її цілісності і
стійкості, вказують на зміст її спрямованості, загальножиттєвої і професійної.

Отже, зміни у сучасних ціннісних орієнтаціях молоді вимагають пошуку і впровадження
нових форм і методів роботи із студентською молоддю. Таким чином, подальшого детального
вивчення потребують інноваційні методи навчання в процесі формування стійкої системи
ціннісних орієнтацій майбутніх податкових інспекторів.
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ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
У даній статті приділено увагу теоретичним основам виникнення спору в

правовідносинах. Також розкрито окремі елементи виникнення спору між платником
податків і податковим органом.

This article focuses on theoretical foundations of a dispute in legal relations. Also attempt to
uncover some elements of a dispute between the taxpayer and the tax authority.

Ключові слова: спір, фінансово-правові відносини, публічно-правовий спір, податковий
спір, платник податку, податкові агенти.

Вирішення спорів у суспільстві, як предмет його діяльності, після відновлення ринкових
відносин набуває все більш правового характеру. Це насамперед пов’язано з тим, що держава
у ринкових правовідносинах виступає рівноправним партнером будь-якої особи, оскільки
саме вона створює правила регулювання правовідносин. При їх ускладненні та диверсифікації
проблема розв’язання спорів у суспільстві стає все більш актуальною.

Ефективною є та правова система, яка швидко і якісно вирішує суперечки, справедливо і
відповідно до закону.

Актуальністю даного дослідження є з’ясування природи, підстав і порядку вирішення
спорів у галузі публічних правовідносин, до яких відносяться відносини фінансово-правового
характеру та їх окремий сегмент – відносини під час оподаткування взагалі та під час
адміністративно-податкових спорів зокрема. Це, власне, і є предметом дослідження цієї статті.

На підставі зміни правовідносин у суспільстві можна стверджувати, що якоїсь універсальної
характерної причини виникнення спорів не існує; вони можуть мати як об’єктивний, так і
суб’єктивний характер. Тому саме так їх і розглядає юридична наука. На цей факт, зокрема,
указує Е. З. Бекбаєв, розглядаючи причини спорів у теорії правовідносин [1].

По-іншому це питання трактує С. С. Алексєєв; він, зокрема, стверджує, що спір – це
наслідок складної життєвої обставини, особливий поворот у справах і подіях. Це зіткнення
інтересів і пристрастей, казус, що не піддається простому вирішенню на основі одних лише
уявлень про мораль, прийняту в даному колі людей. Спір – це, як правило, конфлікт чи
положення у взаєминах людей, які загрожують конфліктом, суперництво думок і намірів [2].
Він стверджує, що однією з підстав правових спорів є той факт, що правова мова існує на двох
рівнях; це, зокрема, мова суто правова, однозначно категорична, яка характеризує правову
систему і яку використовують, як елемент юридичної техніки; та мова, яку використовують
як інструмент загальносуспільного тлумачення, – це метаправова мова, яка значно ширша за
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правову мову. Нерозрізнення цих двох аспектів мови веде до непотрібних словесних спорів у
юридичній науці і практиці також [3].

Таким чином, у загальному розумінні, спір, суперечка – це зіткнення різних думок у
процесі їх доказу чи спростування; у спорі кожна сторона відстоює своє власне бачення
обговорюваної проблеми.

Зовнішньою причиною будь-якого спору є різне сприйняття суспільством навколишньої
дійсності та законів розвитку світу; внутрішньою – наявність у будь-якого явища внутрішніх
джерел, суперечка між якими саме і є джерелом поступального руху зовнішнього світу.

Другий закон діалектики розкриває та пояснює в процесі розвитку внутрішнє джерело
існування та стану матерії (як матеріальної, так і не матеріальної субстанції) як способу
існування світу. Разом з тим закон єдності і боротьби протилежностей пояснює, що основою
всякого розвитку є боротьба існуючих протилежних сторін явища.

При розкритті дії цього закону, як вказував Ф. Енгельс, необхідно, щоб існував зв’язок і
взаємодія між протилежностями, доводячи, що вони взаємозалежні у русі і цей взаємозв’язок
виражається в тому, що кожна з них має власну протилежність.

Єдність і боротьба протилежностей у суспільстві і пояснюється різним сприйняттям одного
і того самого явища; це у результаті і є наслідком виникнення спору – різного уявлення та
виявлення різного ставлення до існуючого явища. Будь-який спір має суто суб’єктивний
характер, при обов’язковому дотриманні його об’єктивності; спір є формою існування
пошуку балансу (погодження) суспільної думки – істини. Тобто спір, який відповідає
зазначеним критеріям суб’єктивності та об’єктивності, – це явище, яке завжди для суспільства
позитивне. Не даремно до нас з глибини віків дійшов афоризм, що істина народжується в
спорі.

Крім того, демократію (сприймається у нашому суспільстві дуже неоднозначно) як форму
існування та взаємодії людей без узгодження їх різних за спрямуванням інтересів уявити не
можна. Таке узгодження є основним завданням демократії і її природою; формою вираження
демократії є дискусія (спрямована на досягнення істини і використовує тільки коректні
прийоми), яка являє собою окрему форму суспільного спору. А коли спір стає нормальним
явищем, виражаючи природний плюралізм думок, особливо необхідним стає
взаєморозуміння, культура дискусій; це для нас сьогодні не академічне, а практичне життєве
питання.

Ще античні філософи почали використовувати публічний спір як спосіб викладення своїх
поглядів. У Древній Греції навіть у побуті використовували слово „еристика”, тобто мистецтво
вести спір, суперечку, полеміку. Нерідко це слово вживалося як синонім софістики й діалектики.
Аристотель відрізняв еристику від інших видів суперечки. На думку Аристотеля, той самий
доказ в еристиці використовується для досягнення уявної перемоги, а в софістиці – заради
уявної мудрості.

При цьому однією із традицій спору в античні часи, що заслуговує найбільш глибокої
поваги, було серйозне й вдумливе ставлення до поглядів і ідей супротивника.

С. І. Поварнін виділяє два основні види спорів – спір через істинність тези (має значну
кількість різновидів) і спір про право. Спори можуть бути „зосереджені” і „безформні”.
Зосереджений спір – це спір, коли сторони увесь час мають на увазі спірну тезу, і все, що
вони говорять або що приводять як доказ, служить для того щоб спростувати або захистити
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цю тезу. Безформний спір – це спір, який не має такої тези. Спір відбувається фактично для
спору [4].

Нас звичайно більше цікавить спір, коли сторони відстоюють своє власне бачення спірної
тези, незважаючи на стадію чи форму спору. З огляду на сказане нам видається надто важливим
предмет спору, тобто та субстанція, різні погляди на елементи якої і стали причиною „зіткнень”.

Сказане повною мірою стосується і правової галузі життя суспільства, адже правове
регулювання розпочинається після того, як виникає необхідність у регулюванні певної сфери
суспільного життя з поступовим розвитком суспільства права, коли його інститут розпочинає
віддзеркалювати усі сфери суспільних відносин. При цьому ефективність його регулятивного
інституту залежить від якості та ефективності правових норм, що, у свою чергу, залежить від
адекватного сприйняття поточного суспільного розкладу взаємодії виробничих відносин і
засобів виробництва. А право як інститут у суспільстві розглядається як сукупність не стільки
загальних, абстрактних правил поведінки, як загальне правило вирішення спорів; хоча основне
його призначення все-таки бути інструментом забезпечення соціальної рівноваги під час
економічного становлення суспільства.

Це стає особливо актуальним, якщо ураховувати те, як стверджує П. Сандевуар, що право
– це спосіб організації колективного життя мільйонів індивідів, більш схильних до спорів і
протиборства, ніж до пошуку згоди та налагодження співробітництва [5].

Характерною особливість правового спору є його предмет, який тісно пов’язаний зі
структурою правовідносин як елемента предмета юридичної науки, що являє собою суспільні
відносини, урегульовані правом. Безпосередній зв’язок предмета правового спору залежить
від функцій конкретних правовідносин, що являють собою порядок реалізації та розкриття їх
предмета.

На підставі зазначеного можна стверджувати, що предметом правового спору взагалі і
адміністративно-податкового спору зокрема є право (обов’язок) сторін вчиняти чи утриматися
від вчинення конкретних визначених законом дій. Це, наприклад, спір про право на
відшкодування ПДВ, та відповідно обов’язок надати висновок щодо (не)правомірності такого
відшкодування; спір про віднесення до валових витрат визначених сум витрат підприємства і,
як наслідок, відсутність/наявність донарахувань податків. Іншим різновидом спору про право
є спір про правомірність здійснення юридичних фактів, наприклад, про правомірність
укладення правочинів, договорів (наприклад, із активами, що перебувають у податковій
заставі), що може мати наслідком визнання їх недійсними чи неукладеними.

Теорією спору розглядається декілька концепцій природи правового (юридичного) спору.
Так, необхідно погодитися з М. М. Ненашевим, який розглядає декілька груп правових спорів,
як концепції різновидів спорів про право. Ним розглядаються, зокрема, наступні групи спорів
про право [6]:

– спори про порушення або заперечування суб’єктивного права зацікавленої особи;
– спори щодо порушення чи заперечення охоронюваних правовідносин;
– спори про усунення перешкод для здійснення прав зацікавленої особи.
Сутністю спорів про право є, зокрема, те, що це процедурний (процесуальний) спосіб

його захисту, під час застосування якого виникають правоохоронні правовідносини щодо
свободи дій суб’єкта права. Тобто спір виникає тоді, коли є правопорушення.

При цьому принциповим є те, що порушеним може бути тільки право, що реально та
об’єктивно існує, адже порушити можна тільки те, що має суб’єкт; це неспростовна фактична
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презумпція. В іншому випадку спір може виникнути тоді, коли суб’єкт помилково (чи умисно)
порушує спір проти іншої особи, яка не порушувала його прав чи інтересів; це зловживання
правом.

Іншою концепцією природи та сутності спорів про право є думка про те, що спір про
право являє собою складний юридичний факт у складі трьох юридичних фактів. Цю концепцію
висунула М. А. Рожкова, яка, зокрема, виділила наступні юридичні складові (факти) [7]:

– порушення або заперечування суб’єктивних прав особи (суб’єкта захисту) іншою
особою (порушником);

– пред’явлення суб’єктом захисту вимоги до порушника про необхідну його поведінку;
– невиконання порушником вимоги суб’єкта захисту.
Як видно з наведених підходів до визначення природи спору про право, йдеться про

невиконання одним суб’єктом права своїх обов’язків, наслідком чого є порушення прав іншого
суб’єкта права. Усунення перешкод для здійснення прав зацікавленої особи, на нашу думку,
є ідентичним предметом, як і пред’явлення суб’єктом захисту вимоги до порушника про
необхідну його поведінку.

Отже, можна сказати, що спір є фактично аргументацією конкретної позиції, є найбільш
гострою й напруженою її формою; спір – важливий засіб з’ясування й вирішення питань, які
спричиняють розбіжності, кращого розуміння того, що не є достатньою мірою зрозумілим і
не має ще переконливого обґрунтування. Якщо навіть учасники спору не приходять у
підсумку до згоди, під час суперечки вони краще усвідомлюють як позиції іншої сторони, так
і свої власні.

Спори, які виникли при податково-правових відносинах, розглядаються в адміністративному
порядку, основним методом правового регулювання є імперативний метод. Цей метод
регулювання податкових правовідносин є фінансово-правовим, оскільки предмет регулювання
податкового права є складовою предмета регулювання права фінансового.

Головна особливість податкового регулювання полягає в тому, що основну нормативну
роль у цьому процесі виконує держава в особі законодавчих і правозастосовних органів. Це
фактично і є основним підґрунтям існування спорів у податковій сфері, адже держава в одній
особі – це і законодавець, і правозастосовник. Незважаючи на те що одним із принципів
оподаткування є справедливість і пропорційність (зокрема, у податковому навантаженні),
держава як колективний суб’єкт у будь-якому випадку не може уникнути спокуси зловживання,
а в іншому – помилкового застосування на свою користь встановлених нею самою правових
приписів. Спокуса до зловживання може існувати і для іншої сторони, активи якої можуть
бути відчужені.

Право як система позитивних норм припускає взаємність поваги до прав суб’єктів права.
Проте під час порушення прав закон надає суб’єкту, який захищається, особливий правовий
статус для здійснення таких дій щодо захисту. Сукупність таких прав залежить від обсягу
суспільної небезпеки правопорушення і в податковій сфері здебільшого має адміністративний
характер; хоча досить часто набуває і кримінального характеру.

Особливістю спорів податково-правового регулювання є їх різне спрямування, тобто
особою, що ініціює суперечку, може бути, як приватна особа – платник податків (податковий
агент), так і публічна особа – держава, яка забезпечує публічний інтерес.
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Захист публічного інтересу, як інтересу всього суспільства, призводить до того, що
забезпечення надходження податкових зобов’язань до бюджету досить часто має у результаті
неправильне тлумачення суб’єктами податкових правовідносин своїх прав та обов’язків.

Основним публічно-правовим спором у податковій сфері все-таки є спір, який виникає у
результаті порушення прав платника податків. Так, відповідно до ст. 56.2 та ст. 56.18 Податкового
кодексу [8], якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив
суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше протиправне рішення, він має
право звернутися із адміністративною скаргою про перегляд цього рішення або з позовом до
суду про його скасування (легальна правова презумпція). Тобто законодавство не містить
обмежень щодо рішень, які може оскаржити платник податків. Визначення такого рішення є
прерогативою самого платника, який також досить часто не може утриматись від спокуси
зловживати цим правом; а це шлях до виникнення фіктивного судового чи адміністративно-
податкового спору.

Предметом податкового спору у більшості випадків є рішення податкового органу, прийняті
у формі податкових повідомлень-рішень, податкових вимог і податкових повідомлень у
міжнародних правовідносинах. Головним обов’язком вищестоящого податкового органу при
розгляді скарги платника податків є перевірка обґрунтованості та законності рішення, що
оскаржується.

Недоліком адміністративного оскарження є те, що у цьому процесі платник податків
фактично не може пояснити свої аргументи та докази. Рішення, що перевіряється, хоча і
досліджується на предмет відповідності закону, але, як говорить практика, у більшості випадків
виноситься на користь податкового органу. Тобто, хоча фактично між сторонами податкових
правовідносин і існує спір, суперечка, але сторона платника податків не може у
безпосередньому діалозі, дебатах його викласти; при цьому немає незацікавленої сторони,
якою, наприклад, у судовому процесі є суд.

У більшості випадків такий односторонній спір має наслідком те, що податковий орган,
просто обґрунтовуючи свою позицію, у рішенні наводить витяги з нормативно-правових
актів, на підставі яких, без урахування фактичних обставин справи, виносить рішення. При
цьому досить часто висновок у рішенні логічно не випливає з ланцюга міркувань, навпаки
йому суперечить. Наприклад, на 4-х аркушах рішення від 21.07.2010 р. № 16840/10/25-009 (про
розгляд повторної скарги) ДПА у Вінницькій області, після констатації отримання скарги від
підприємства та переліку оскаржуваних документів (1 арк.), на 3-х аркушах цитує закони про
оподаткування прибутку та про бухгалтерський облік, роблячи висновок прямо протилежний
цитованим правовим нормам (рішення ДПІ судом скасовано у повному обсязі).

Подібна відсутність логіки причинно-наслідкового зв’язку існує і на рівні податкової
адміністрації України; наприклад у листі від 04.11.2005 р. № 22156/7/16-1517-26 про розгляд
питання про проценти за товарним кредитом зроблено парадоксальний висновок: якщо Закон
про ПДВ у пп. 4.8 вимагає при отриманні процентного векселя в базу оподаткування включати
і суму процентів, то і при товарному кредиті сума процентів (і без векселя) повинні включатися
до бази оподаткування. При цьому ДПА України не бере до уваги те, що правовідносини
оподаткування процентного векселя та податкового кредиту регулюються різними
положеннями Закону і не містять зазначених вимог.

Аналогічна норма щодо включення процентів до бази оподаткування вміщена і у пп. 189.7
Податкового кодексу. Тому, на нашу думку, для уникнення подібних висновків
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пп. 189.7 потрібно доповнити реченням такого змісту: положення цього підпункту
поширюється виключно на оподаткування операцій, визначених у ньому.

Отже, платник (податкові агенти) вимушений або перебуває у стані обмеженої податкової
право та дієздатності (не маючи можливості правового захисту), або розпочинати процедуру
судового оскарження податкового рішення, як єдиної можливості захисту власних прав.

Таким чином, на підставі викладеного дослідження можна зробити висновок, що для
більш адекватного вирішення адміністративно-податкового спору його предмет повинний
бути досліджений з огляду його відповідності або невідповідності приписам закону. Для цього
юридична служба розглядає предмет спору, як похідні прогалини закону, явище поєднання та
взаємозв’язку системи законодавства (права).
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИНИКНЕННЯ
ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

У статті розглянуто проблемні питання, які сприяють виникненню податкових спорів,
що негативно впливає на розвиток партнерських взаємовідносин між податковими
органами та платниками податків, і на ефективність реалізації податкової політики
держави в цілому.

The article reviews problematic aspects, which facilitate arising of the tax disputes, which
give negative influence on developments of the partnerhip relations between tax administration
and tax payers, and on efficiency of realization of State tax policy in general.

Ключові слова: державна податкова служба, платники податків, суб’єкти
господарювання, податкова апеляція, Податковий кодекс України.

Останні два роки наша держава активно реалізує реформаторські ідеї щодо інститутів
державної виконавчої влади, особливо це стосується податкової сфери – створення
Податкового кодексу України та реформування державної податкової служби. Однак податкова
система поки що не здатна повною мірою ефективно функціонувати в державі, де існує
недовіра до податкових органів. У такому випадку платник податків не буде сумлінно та
добровільно виконувати свої обов’язки, а держава не зможе ефективно виконувати свої
соціальні функції. Адже загальновідомо, що близько 80 % дохідної частини Державного
бюджету складають податки і збори. Тому тільки за умови високого рівня добровільної сплати
податків, заснованого на довірі до органів державної податкової служби, можуть ефективно
вирішуватися завдання з наповнення коштами бюджетів та, відповідно, фінансування важливих
соціальних програм, гарантованих Конституцією України.

Необхідно зазначити, що ефективність реалізації податкової політики безпосередньо
залежить від „партнерської” взаємодії між усіма суб’єктами податкових відносин   податковими
органами та платниками податків, які повинні будуватися винятково на „партнерстві”. На
нашу думку, саме партнерство, як існуюча форма співпраці між даними суб’єктами за своїм
призначенням покликана сприяти зменшенню податкових спорів і, як наслідок, своєчасному
наповненню державного бюджету.

Щорічне збільшення скарг та адміністративних позовів платників податків на рішення, дії
чи бездіяльність податкових органів та їх посадових осіб [5] свідчать про непоодинокі випадки
зловживань у сфері оподаткування, наявність подвійних стандартів, існування прогалин у
законодавстві, яким регламентується не тільки процес справляння податків, але й процедура
досудового та судового вирішення податкових спорів.

© Журавський О. А., 2011
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Незаважаючи на помітний розвиток правового регулювання (прийняття Податкового
кодексу України) та реформування податкової сфери, його рівень відстає від актуальних потреб
сьогодення, які, в свою чергу, вимагають переходу на партнерський рівень відносин між
державою і платниками, переміщення центру ваги у бік добровільного, а не суто примусового
виконання податкових зобов’язань, оптимізації системи податкового адміністрування,
модернізації податкової служби загалом. За оцінками фахівців Світового банку, за рівнем
податкового адміністрування Україна на сьогодні посідає одне з останніх місць у світі.

Окреслене коло суспільних відносин, в контексті налагодження партнерських
взаємовідносин між платниками податків і податковими органами, досліджувалося ще з часу
створення податкових органів, але й нині питання партнерських взаємозв’язків і перехід від
фіскальної сплати податків на добровільну, є актуальними. Вивченню даної проблематики
присвячено ряд комплексних досліджень С. Д. Ципкіна, М. І. Піскотіна, Є. А. Ровинського, а
також необхідно відзначити фундаментальні праці І. Горлової, А. Гурьєва, С. Іловайського,
О. Ісаєва, Ф. Лассаля, В. Лебедєва, Д. Львова, Ф. Нітті, І. Озерова, І. Патлаєвського, І. Тарасова,
М. Тургенєва, Л. Ходського, І.  Янжула та інших. Не менш важливим внеском у вирішення
проблеми зазначеного об’єкта дослідження були роботи таких вітчизняних учених: В. Безугла,
Н. Воротіна, Р. Гаврилюк, І. Головач, І. Коліушко, М. Кучерявенко, Т. Латковська,
О. Московенко, Д. Мулявки, В. Полюхович, А. Селіванова, В. Тимощук, О. Федорчук та ін.

Зазначені проблемні питання тією чи іншою мірою досліджували і досліджують науковці,
але велика кількість проблем і недоліків щодо підвищення довіри до податкових органів,
налагодження партнерських взаємовідносин між податковими органами і платниками податків,
зменшення чинників, що сприяють виникненню податкових спорів, свідчить про необхідність
подальшого наукового дослідження у даній сфері правовідносин.

Завданням дослідження в цій статті є визначення чинників (факторів), що впливають на
партнерські взаємовідносини платників податків й податкових органів і, як результат, сприяють
виникненню податкових спорів, що в цілому впливає на ефективність реалізації податкової
політики державою.

Упровадження проекту „Програма модернізації державної податкової служби України” [1],
а також дотримання норм прийнятого Податкового кодексу України повинно трансформувати
нинішню податкову службу у провідну демократичну та підзвітну суспільству
високоефективну державну установу, яка буде діяти на правових засадах та користуватися
довірою і підтримкою суспільства. За Програмою модернізації державної податкової служби
України, ДПА України ставить собі за мету зробити все можливе для подальшого підвищення
довіри до податкової служби шляхом налагодження дійсно партнерських взаємовідносин з
платниками податків, насамперед, передбачивши надання якісних послуг, високий рівень
захисту законних прав та інтересів платників податків [1]. Тому обов’язковою умовою щодо
зменшення факторів, що впливають на збільшення податкових спорів й успішної реалізації
податкової політики в цілому є налагодження партнерських взаємовідносин між державою та
платниками податків, створення атмосфери взаємодовіри.

Необхідно зазначити, що для реалізації положень проекту „Програма модернізації
державної податкової служби України” [1] створюється сучасна система обслуговування
платників податків. Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про
утворення Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби” [3], у
структурі ДПА України цей підрозділ функціонує. Головним завданням Інформаційно-
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довідкового департаменту є надання відповідей на запитання платників податків усіх регіонів
України засобами телефонного та факсимільного зв’язку, електронною поштою, через web-
сайт із використанням сучасних інформаційних технологій. Новоутворений департамент
повинний забезпечити надання відповідей з питань:

– застосування податкового законодавства;
– порядку заповнення податкових декларацій;
– термінів подання податкової звітності;
– сплати податкових зобов’язань тощо.
Таким чином, діяльність Інформаційно-довідкового департаменту ДПА України дозволить

покращити якість наданих послуг, зміцнити довіру суспільства до органів державної податкової
служби і, як наслідок,   підвищити рівень добровільної сплати податків.

Також одним із ефективних засобів впливу, на нашу думку, є тісні взаємовідносини з
громадськими інституціями й вплив через них на платників податків. Так, Всеукраїнською
громадською організацією „Асоціація платників податків України” й Державною податковою
адміністрацією України був підписаний Меморандум про співробітництво та створення
сприятливого податкового середовища в Україні, а також Договір про співробітництво та
координацію дій, а з Українським союзом промисловців і підприємців – Меморандум про
створення сприятливого податкового клімату, ряд інших документів, що позитивно впливають
на налагодження партнерських взаємовідносин й сферу оподаткування в цілому [4].

Захищаючи інтереси держави, працівники податкової служби завжди повинні пам’ятати
про те, що одним із пріоритетних завдань є шанобливе, уважне ставлення до інтересів платників
податків. Відповідно, одним із головних напрямів діяльності ДПС України у сфері забезпечення
партнерських взаємовідносин з платниками податків є удосконалення діяльності податкових
органів з обслуговування платників податків для досягнення порозуміння між усіма суб’єктами
податкових правовідносин, формування позитивної громадської думки щодо податкової
політики держави.

Стан виконання такої роботи залежить від ряду чинників (факторів), що безпосередньо
впливають на виникнення податкових спорів і процес налагодження партнерських
взаємовідносин між податковими органами та платниками податків. До основних чинників
(факторів), на нашу думку, можна віднести такі.

По-перше, недотримання всіма суб’єктами податкових правовідносин принципу
законності. Будь-яка діяльність повинна здійснюватись у правовому полі, що регулює ті чи
інші правовідносини. На жаль, фінансово-економічна криза негативно вплинула не тільки на
фінансовий та соціальний добробут країни, але й на рівень дотримання законності в діяльності
як податкових органів, так і платників податків. На нашу думку, свавілля й нехтування
принципом законності з боку податкових органів безпосередньо впливає на стан партнерських
взаємовідносин між суб’єктами податкових правовідносин. Оскільки податкові органи наділені
державно-владними повноваженнями й виступають від імені держави, то вони повинні бути
прикладом для платників податків.

Також вважаємо, що реальна відповідальність, яку несуть суб’єкти податкових
правовідносин за порушення законодавства про податки, є низькою. Це не сприяє
повноцінному дотриманню у податковій сфері законності й породжує, так звану,
безвідповідальність працівників податкових органів за порушення чинного законодавства.
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Підвищення відповідальності як податкових органів, так і платників податків за дії, що
здійснюються з порушенням чинного законодавства, дозволить зменшити ризики нехтування
законодавством у податковій сфері.

По-друге, недосконалість чинного законодавства [6, с. 265]. Безперечно, одним із факторів,
що породжують податкові спори, є недосконалість чинного законодавства України. У даному
дослідженні ми не брали до уваги все чинне законодавство у комплексі, а лише положення
Глави 4 „Визначення сум податкових та/або грошових зобов’язань платника податків, порядок
їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів” статті 56 „Оскарження рішень
контролюючих органів” Податкового кодексу України [2]. Проаналізувавши вказане вище
положення в частині призупинення виконання оскаржуваних зобов’язань платником податків,
можна зробити висновок про необхідність удосконалення даного положення Податкового
кодексу України, яке автоматично після подання скарги чи позову надасть можливість
платникам податків відстрочити оскаржувані зобов’язання, що, в свою чергу, негативно
впливає на своєчасне та повноцінне наповнення Державного бюджету України. Тому,
вважаємо, необхідно запропонувати таку редакцію вказаного вище положення Податкового
кодексу України [2]. Текст пункту 15 статті 56 „Оскарження рішень контролюючих органів”
Податкового кодексу України [2] після слів „Скарга, подана із дотриманням строків, визначених
пунктом 56.3 цієї статті…” доповнити словами „…надає право податковому органу своїм
вмотивованим рішенням призупинити…” і викласти в наступній редакції: „Скарга, подана із
дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, надає право податковому органу
своїм вмотивованим рішенням призупинити виконання платником податків грошових
зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня
подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури
адміністративного оскарження”.

Внесення змін до Податкового кодексу України щодо викладеної проблеми надасть
практичні результати щодо зменшення необґрунтованих позовів платників податків до
податкових органів; підтримання почуття довіри до податкової служби завдяки більш
ефективній діяльності їх апеляційних підрозділів при вирішенні податкових спорів; сприяння
своєчасному наповненню Державного і місцевих бюджетів; своєчасного запобігання
випадкам ухилень від сплати податків.

По-третє, проблеми у створенні спрощеного податкового законодавства. Після введення
у дію Податкового кодексу України та нормативно-правових актів, що більш конкретно
регламентують норми Податкового кодексу України, можуть виникнути питання через
неузгодженість деяких його положень, наявність подвійних стандартів, існування прогалин у
законодавстві, якими регламентується не тільки процес справляння податків, але й процедура
адміністративного оскарження рішень податкових органів.

Законодавець повинний створити всі необхідні умови для того, щоб законодавство, яке
регулює податкову сферу, було простим і зручним у застосуванні. Потрібно також зазначити,
що найважливішою умовою реалізації всіх заходів, спрямованих на вдосконалення податкового
законодавства, є забезпечення високого рівня гарантованості захисту прав суб’єктів податкових
правовідносин. Становленню партнерських відносин у новому форматі між державною
податковою службою та платниками податків повинно бути приділено більше уваги в процесі
удосконалення норм Податкового кодексу України [2], в якому взаємовідносини необхідно
розглянути крізь призму партнерства та взаєморозуміння.

По-четверте, відсутність єдиного підходу у правозастосуванні законодавства про податки
на практиці. Необхідно більш конкретно вирішити питання щодо однакового застосування



224                                                                                                             Право

суб’єктами податкових правовідносин і судовими органами норм діючого законодавства в
процесі вирішення конкретних спорів, що має суттєве значення для створення стабільного
правового поля в Україні.

На нашу думку, будувати взаємовідносини органів ДПС і платників податків доцільно на
засадах:

– забезпечення своєчасного і повного наповнення бюджету, на основі підвищення
кількісних та якісних показників роботи з платниками податків, у тому числі і масово-
роз’яснювальної роботи;

– надання практичної допомоги платникам податків з питань, пов’язаних зі сплатою
податків та організацією податкового планування, а також надання повного комплексу послуг,
починаючи з реєстрації підприємства, і закінчуючи оскарженням рішень податкових органів;

– удосконалення форм і методів роботи з платниками податків з питань оподаткування на
основі вивчення й аналізу їх поведінки та урахування побажань тощо.

Внесені пропозиції здатні надати практичні результати в процесі справляння податків,
сприяти формуванню високої податкової культури платників податків, утвердженню в
суспільстві ідеології добровільної сплати податків, створенню позитивного іміджу податкової
системи і, як результат, зменшення податкових спорів.

Подальші дослідження стану взаємовідносин платників податків і податкових органів
повинні висвітлювати проблемні питання, що виникають у процесі налагодження партнерських
взаємовідносин, визначити та обґрунтовувати їх шляхи, що в майбутньому дозволить суттєво
підвищити довіру до податкової служби, удосконалити державні механізми сприяння
виконанню заходів з реформування податкової системи, формування високої правосвідомості
і податкової культури платників податків та податківців, утвердження в суспільстві ідеології
добровільної сплати податків і створення позитивного іміджу податкової служби в цілому.
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Автором проведено дослідження сутності та значення податкових пільг у процесі
здійснення антикризового адміністративно-правового регулювання. Розглянуто позиції
науковців стосовно позитивних і негативних наслідків використання даного механізму
регулювання суспільних відносин. Проаналізовано чинне законодавство, норми якого
закріплюють поняття податкових пільг і порядок їх застосування. Запропоновано перелік
рекомендацій щодо вдосконалення спеціальних правових норм.

The author has researched the nature and the meaning of tax benefits in the process of anti-
crisis administrative regulations. The positions of scientists concerning the positive and negative
consequences of this mechanism usage have been considered. The current legislation, which
reinforce the concept of tax benefits and the order of their application have been analyzed. The
author proposed a list of recommendations for the improvement of special legal norms in this
sphere.

Ключові слова: фінансово-економічна криза, податкові пільги, антикризове
адміністративно-правове регулювання, податки.

Прояви світової фінансово-економічної кризи мають значний вплив на процес розвитку
вітчизняної економіки протягом останніх років. Несприятливий характер цієї кризи проявився
в Україні значно гостріше порівняно з іншими державами. Відповідно, процеси відновлення
економіки займатимуть значно довший період.

У цьому випадку доречною є активізація антикризового адміністративно-правового
регулювання, що полягає у скоординованій та систематичній діяльності органів державної
влади, спрямованій на аналіз причин виникнення кризи, послаблення негативного впливу
кризових явищ на економіку, цілковите усунення таких явищ, а також недопущення їх прояву
в майбутньому, при якій для досягнення поставлених цілей застосовується спеціальний
комплекс методів впливу на суспільні відносини.

У зазначеному процесі важливе місце посідає держава, компетентні органи якої наділені
повноваженнями щодо застосування податків до підприємств, установ та організацій, що
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функціонують на її території. Розглядаючи функції податків, зупинимо свою увагу на
наступних:

– регулятивна функція, що проявляється в наданні пільг з оподаткування окремим галузям
і виробникам, враховуючи їх перспективи, діяльність, рівень прибутковості та інше;

– стимулююча функція, що створює орієнтири для розвитку або згортання виробництва,
діяльності. Як і регулятивна, ця функція може бути пов’язана із застосуванням пільг, зміною
об’єкта оподаткування, зменшенням бази оподаткування [1].

Очевидним є те, що виконання обох наведених функцій податків є тісно пов’язаним із
застосуванням податкових пільг, як особливого механізму стимулювання розвитку соціально-
економічних відносин в Україні. Виходячи з цього, актуальність даної роботи визначається
позитивним впливом застосування податкових пільг у процесі реалізації антикризового
адміністративно-правового регулювання в Україні.

Відповідно, метою статті є аналіз сутності та призначення податкових пільг як стимулюючих
чинників виходу нашої держави з кризи; розгляд поглядів вітчизняних і зарубіжних науковців
стосовно природи та призначення податкових пільг; дослідження положень чинного
законодавства, що регулює порядок і механізм надання пільг зі сплати податків, а також пошук
шляхів удосконалення процесу застосування податкових пільг як важливого елемента
антикризового адміністративно-правового регулювання в Україні.

Дослідження сутності та шляхів застосування податкових пільг здійснювалося такими
вітчизняними і зарубіжними науковцями, як Антіпов О. М., Берлач А. І., Бурлуцька Г. М.,
Калінеску Т. В., Кокшарова С. М., Малініна Т. Водночас проблеми, що виникають при
використанні цього податкового механізму, регулятивного в процесі реалізації антикризового
адміністративно-правового регулювання, на жаль, не були належно висвітлені у працях
зазначених учених. Це додатково зумовлює актуальність даного дослідження.

Починаючи дослідження, необхідно наголосити на позиції Бурлуцької Г. М., на думку
якої податкові пільги є одним з елементів податкової політики, що переслідують як економічну,
так і соціальну мету. Використовуючи податкові пільги, держава регулює певні економічні
процеси і забезпечує соціальний захист окремих видів діяльності та груп населення. В умовах
ринкових відносин податкові пільги виступають необхідною передумовою для активного
використання всіх податкових інструментів з метою економічного і правового регулювання
соціальних процесів, стимулювання розвитку виробництва, спрямовуючи їх у необхідне
русло [2]. В умовах кризових явищ таким напрямом виступає нейтралізація несприятливих
явищ економічного характеру.

За даними Світового банку, податкові пільги мають ряд як позитивних, так і негативних
властивостей. До позитивних ознак податкових пільг можна віднести можливість:

– заохочення участі приватного сектору в соціальних програмах;
– прийняття рішень приватним сектором, а не урядом;
– зменшення державного контролю за використанням коштів, виділених для стимулювання

певних галузей чи підприємств;
– залучення додаткових інвестицій у галузі, що найбільше потребують підтримки.
До негативних ознак належать потенційна неефективність і необ’єктивність даного

податкового механізму, зокрема – зменшення податкової бази, а отже, й можливостей для
скорочення податкової ставки, а також певною мірою ускладнення податкового
законодавства [3].
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Ще одним негативним фактором застосування податкових пільг виступає значне
ускладнення подальшого адміністрування цього процесу. Податкові пільги та звільнення від їх
сплати зазвичай значно ускладнюють застосування податкового законодавства та виконання
його вимог. На думку науковців, використання цього податкового механізму формує стимули
для зловживань, адже від платників податків, що претендують на застосування пільг та звільнень
від їх сплати, потрібне відповідне документальне підтвердження. У зв’язку з необхідністю
перевірки поданих до податкових органів даних, ростуть витрати на адміністрування. Проте
можливість зловживань не виключається, що призводить до додаткових негативних наслідків
і підвищення рівня витрачених соціальних витрат у цьому процесі [4].

На думку Т. Малініної, при застосуванні пільг податкова система стає менш справедливою,
оскільки завдяки пільгам одні особи сплачують менше податків, ніж інші особи з такими само
доходами. При цьому зростають витрати на виконання вимог податкового законодавства та
на податкове адміністрування, а як наслідок, – податкова система функціонує менш
ефективно [5].

Разом з тим вважаємо цілком обґрунтованою необхідність застосовувати даний механізм
у процесі антикризового адміністративно-правового регулювання у сфері економіки, адже
нівелювання можливих негативних наслідків пільгового оподаткування може бути цілком
успішно здійснене за допомогою чіткого та прозорого їх законодавчого визначення. Крім
того, як уже зазначалося, у середньостроковій перспективі отримані позитивні результати від
стимулювання економічної активності дозволять компенсувати фіскальні втрати на початкових
періодах застосування пільг.

Прийнятий нещодавно Податковий кодекс у статті 30 містить норму, яка встановлює, що
податкова пільга – це передбачене податковим і митним законодавством звільнення платника
податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та
збору в меншому розмірі за наявності відповідних підстав. Такими підставами виступають
особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт
оподаткування або характер і суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Визначаючи шляхи надання податкових пільг, законодавець встановив, що податкова пільга
надається через застосування:

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування
податку та збору;

б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;
в) встановлення зниженої ставки податку та збору;
г) звільнення від сплати податку та збору [6].
Крім того, необхідно звернути увагу на статтю 154 Податкового кодексу, що закріплює

перелік випадків, за яких можна застосовувати пільги при оподаткуванні прибутку підприємств
та організацій. Розглянемо зокрема, ч. 6 цієї статті, в якій встановлено, що на період з 1 квітня
2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на
прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим
підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень і нарахованої за кожний
місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають із платником
податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої
встановлено законом.
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Отже, для того щоб мати можливість використовувати цю податкову пільгу підприємства
повинні відповідати таким основним критеріям:

1) розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку
року не перевищує трьох мільйонів гривень;

2) розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу)
працівників, які перебувають із платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж
дві мінімальні заробітні плати.

Крім наведених вище, законодавець також встановив ще ряд вимог, до платників податків,
що дають їм можливість використовувати пільгу на оподаткування прибутку лише в тому
випадку, коли вони:

3) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року;
4) утворені до 1 квітня 2011 року, якщо протягом трьох послідовних попередніх років (або

протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років),
щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та
у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20
осіб;

5) були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством
порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік
обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона
гривень та середньооблікова кількість працівників була до 50 осіб.

Аналізуючи наведені норми, приходимо до висновку, що чинне законодавство створює
невиправдані перешкоди для використання свого права на отримання пільги платниками
податків. Зокрема, якщо вести мову про обмеження максимального обсягу щорічного обсягу
доходів протягом трьох послідовних попередніх років, то, на нашу думку, такий критерій не
можна повною мірою вважати ефективним. Адже заздалегідь резюмується, що підприємства,
які мали дохід у розмірі більше 3 млн грн, хоча б протягом одного року з трьох минулих, ні за
яких умов не знизять його. У цьому випадку не враховується можливість зміни ринкової
кон’юнктури на ті чи інші товари та послуги.

Необхідно зауважити, в 2008 році Україна перебувала на передкризовому піку свого
економічного розвитку, тому значна кількість підприємств дійсно мала дохід, що перевищував
3 млн грн за рік. Річ у тім, що кризові явища, які почалися в 2008 році, значно погіршили умови
ведення господарської діяльності. Як показують статистичні дані, за підсумками 2008 року,
ВВП України скоротився на 17 % [7]. Це призвело до пропорційного зменшення доходів
платників податків, які за першими двома критеріями (п.п. 1, 2) на сьогодні вже можуть
претендувати на можливість використання податкової пільги, але у зв’язку тим, що розмір їх
доходу в передкризові періоди перевищував максимально допустимий, не мають змоги
реалізувати це право.

Цей само аргумент повною мірою стосується обмеження максимально допустимої
кількості працюючих протягом трьох останніх років, що також береться до уваги при
використанні платниками свого права на податкову пільгу згідно з положенням ч. 6 ст. 154
Податкового Кодексу.

Додатково потрібно зазначити про кількість працюючих на підприємстві, що допускається
у випадку отримання пільги на сплату податку з прибутку. Як бачмо, тут прослідковується
певна непослідовність законодавця, адже в одних випадках (п.п. 4,5 наведених критеріїв),
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надається можливість використовувати пільги лише підприємствам, на яких середньооблікова
кількість працівників протягом попередніх трьох років не перевищувала 20 і 50 осіб відповідно,
а для п. 3 такого обмеження не встановлюється, що створює можливість для уникнення
застосування встановлених законодавцем вимог у випадку, коли підприємство утворене в
установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року.

Як уже було зазначено вище, невід’ємною функцією податків є стимулююча, що створює
орієнтири для розвитку або згортання виробництва, діяльності господарюючими суб’єктами.
Наведений аналіз свідчить, що чинні нині положення законодавства стимулюють значну
кількість підприємств, керівництво яких прагне отримати можливість користуватися
податковою пільгою протягом п’яти наступних років, до повторного проходження процедури
реєстрації для того, щоб відповідати вимогам, закріпленим у правових нормах щодо кількості
працюючих та обсягу доходів чи обсягу виручки від реалізації продукції в попередніх періодах.

Така ситуація, на нашу думку, негативно вплине на процес функціонування
господарюючих суб’єктів, які все одно отримають можливість користуватися податковою
пільгою, але понісши при цьому додаткові витрати організаційного, фінансового та часового
характеру. Саме тому, на нашу думку, досить сумнівним, з погляду ефективності, є
встановлення в законодавстві обов’язкових для виконання норм разом з правомірним шляхом
уникнення їх застосування.

Крім зазначених вище обмежень щодо кількості працюючих та обсягу доходу за попередні
періоди, Податковий кодекс визначає, що не мають права на зазначену в ч. 154.6 податкову
пільгу суб’єкти господарювання, які здійснюють: виробництво, оптовий продаж, експорт
імпорт підакцизних товарів; фінансову діяльність; видобуток і реалізацію корисних копалин
загальнодержавного значення; операції з нерухомим майном, оренду; діяльність з надання
послуг у сфері телебачення і радіомовлення; охоронну діяльність; оптову торгівлю і
посередництво в оптовій торгівлі; зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері
інформатизації) та ін.

Даний перелік є цілком логічним за винятком положення, що обмежує права на отримання
пільги підприємствами, які займаються інжинірингом (діяльність із надання послуг інженерного
та технічного характеру, до яких належать проведення попередніх техніко-економічних
обґрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розробка програм фінансування будівництва,
організація виготовлення проектної документації, проведення конкурсів і торгів, укладання
договорів підряду, координація діяльності всіх учасників будівництва, а також здійснення
технічного нагляду за будівництвом об’єкта архітектури та консультації економічного,
фінансового або іншого характеру [8]).

На нашу думку, інжиніринг становить собою невід’ємну складову сфери будівництва, що
відсутня в переліку видів діяльності, на які не поширюються права щодо отримання податкових
пільг. Річ у тім, що будівництво є важливим фактором покращання інвестиційної активності.
Більша частина основних фондів експлуатується ще з часів Радянського Союзу і потребує
оновлення. А спорудження нових заводів, фабрик, цехів буде сприяти подальшому збільшенню
ВВП. Нарешті, будівництво здатне поглинути значну частину продукції експортно-орієнтованих
галузей економіки, компенсувавши певною мірою спад зовнішнього попиту. Це, в свою чергу,
дозволить вистояти вітчизняній металургії в період кризи, за якої загальносвітовий попит на
метал і металеві вироби суттєво зменшився [9].
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Таким чином, вважаємо за доцільне не поширювати дію підпункту 2.17 пункту 154.6 на
таку сферу діяльності як інжиніринг, зважаючи на його важливе місце в сфері будівництва,
що відіграє одну з головних ролей у процесі виходу вітчизняної економіки з кризової ситуації.

Необхідно звернути увагу також на досить прогресивний характер правових норм статті
158 Податкового кодексу, що закріплюють положення, згідно з якими звільняється від
оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території
України товарів власного виробництва, що підвищують рівень енергоефективності національної
економіки (зокрема: устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;
устаткування для виробництва альтернативних видів палива і т.д.). Крім того, звільняється від
оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів і
реалізації енергоефективних проектів підприємств.

Не применшуючи прогресивного характеру проаналізованих норм, звернемо увагу на
те, що для отримання можливості застосовувати пільгову ставку до отриманого прибутку,
підприємства повинні бути включені до Державного реєстру підприємств, установ,
організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних
заходів та енергоефективних проектів. До зазначеного реєстру включаються підприємства,
установи та організації, які входять до галузевих програм із енергоефективності та за
результатами проведення експертизи отримали висновок уповноваженого органу про
відповідність енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені
або перебувають на стадії розроблення та впровадження, критеріям енергоефективності та
включені до галузевих програм з енергоефективності. Крім того, при впровадженні платником
податку енергоефективних заходів та енергоефективних проектів такий платник повинний
забезпечити окремий облік прибутку/збитку, отриманого від здійснення зазначених заходів
та реалізації проектів [6].

Ми переконані, що і в цьому випадку процедура отримання податкової пільги є значно
ускладненою. Це стосується необхідності проходити дозвільно-погоджувальні процедури, а
також ведення додаткового податкового обліку з метою визначення точної суми, яка повинна
бути сплачена до бюджету як податок (80 % або 50 % від розміру прибутку).

Пропонуючи шляхи вдосконалення таких положень, вважаємо за доцільне встановити
нульову ставку для оподаткування прибутку підприємств, отриманого від здійснення
енергоефективних заходів і реалізації енергоефективних проектів, а також прибутку
підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного
виробництва, що підвищують рівень енергоефективності національної економіки у випадку
спрямування такого прибутку на збільшення обсягів впровадження енергоефективних
технологій, зменшення їх собівартості, а також на повернення кредитів, які використані для
фінансування зазначених цілей.

Таке рішення звільнить господарюючих суб’єктів від непродуктивної роботи щодо ведення
додаткового податкового обліку, а також вивільнить фінансові ресурси для їх використання в
інноваційній сфері щодо підвищення енергоефективності.

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування
коштів доречно зобов’язати платника податку збільшити податкові зобов’язання з цього
податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також
сплатити пеню, нараховану відповідно до положень Податкового кодексу.
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Таким чином, підводячи підсумок, можемо зазначити, що позиції науковців щодо природи
та впливу процесу застосування податкових пільг на економічний розвиток є в багатьох випадках
дискусійними. Разом з тим, очевидним є те, що у випадку належного застосування даного
податкового механізму економічна система демонструватиме динамічний розвиток, а
додаткові надходження до державного бюджету в перспективі перевищать недоотримані у
процесі функціонування податкових пільг фінансові ресурси. Водночас можемо стверджувати,
що сьогодні в Україні ситуація із застосуванням податкових пільг дещо інша – можливість
використання нульової ставки податку з прибутку підприємств закріплена в чинному
законодавстві, але система обмежуючих критеріїв ставить під сумнів значну ефективність її
застосування в багатьох системо-утворюючих галузях національної економіки. Деякі норми
податкового законодавства є дійсно прогресивними, адже, встановлюючи пільгові режими
оподаткування, спрямовують економіку нашої держави в напрямі інноваційної моделі
розвитку. Проте недосконалість механізму застосування цих пільг може повністю нівелювати
позитивний ефект, якого можна було б досягнути застосовуючи їх належним чином у процесі
антикризового адміністративно-правового регулювання.
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РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У статті розглянуто актуальні питання, пов’язані із проблемами, які виникають
внаслідок виникнення конфліктів у кримінальному процесі.

In the article the pressing questions of povyazani are examined with problems which arise up
as a result of origin of conflicts in a criminal process.

Ключові слова: конфлікт, компроміс, слідча діяльність, професійна майстерність.

Конфлікти є постійним супутником суспільного розвитку, супроводжуючи життя людей
як повсякденний його чинник. Зазначене повною мірою стосується конфліктів у слідчій
діяльності. Діяльність слідчого характеризується наявністю владних повноважень; суворим
нормативним регулюванням; процесуальною самостійністю слідчого; процесуальною
регламентацією засобів і термінів слідства; підвищеною відповідальністю за прийняття рішень;
тактичним простором у межах норм закону та професійної моралі; пізнавально-пошуковою
спрямованістю; різноманітністю вирішуваних завдань та їх творчим характером; своєрідністю
суспільно-психологічної атмосфери розслідування та поєднанням колегіальних і
індивідуальних засад діяльності; наявністю фізичних і психічних перевантажень; протидією
зацікавлених осіб. Усі ці чинники призводять до її особливої конфліктності, оскільки у кожному
конкретному випадку вбачається розвиток суперечностей, викликаний вчиненням злочину,
що потребує обов’язкового розв’язання.

Успіх подальшої розбудови правової держави неможливий без суттєвого покращання
діяльності правоохоронних органів, зокрема слідчих підрозділів, на які покладено завдання
охорони прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а
також швидке й повне розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного
застосування Закону для того, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до
відповідальності і жодний невинний не був покараний. Одним із шляхів удосконалення
діяльності органів досудового слідства щодо протидії злочинності є розширення можливості
застосування компромісу при розслідуванні злочинів [9,с. 2].

Висвітленню проблеми конфлікту в слідчій діяльності присвячені, зокрема, роботи
В. Г. Андросюка, О. Я. Баєва, В. Л. Васильєва, Б. Ф. Водолазського, Г. Г. Доспулова,
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А. В. Дулова, Н. І. Клименко, В. О. Коновалової, В. Г. Лукашевича, О. Г. Ратинова,
Л. Б. Філонова, де аналізувалися здебільшого питання, пов’язані зі спілкуванням слідчого і
допитуваного в конфліктних ситуаціях. Дослідження окремих аспектів укладання компромісу
на досудовому слідстві проводилися Х. Д. Алікперовим, В. М. Верещак, Ю. П. Гармаєвим,
К. Б. Калиновським, О. А. Парфилом, С. К. Побережним, В. М. Тертишником, С. М. Туркотою,
Г. О. Усатим, В. Я. Чорним та іншими. При цьому увага приділялася питанням укладання
кримінально-правового компромісу, пов’язаного із закриттям кримінальних справ за
нереабілітуючими обставинами, та вдосконаленню норм, які регулюють порядок укладання
такого компромісу. Розглядалися також питання укладання кримінально-процесуального
компромісу, пов’язаного із закриттям кримінальних справ, або винесенням рішення про
відмову в її порушенні.

За твердженням слідчих і осіб, які провадять дізнання, без правового компромісу з
підозрюваним (обвинуваченим) не можна успішно здійснити розслідування у справі,
встановити психологічний контакт із підозрюваним (обвинуваченим), у передбачений законом
термін завершити досудове слідство тощо. При цьому поступки, на які йдуть слідчі з
підозрюваними (обвинуваченими), нерідко здійснюються з порушенням вимог матеріального
й процесуального права, у яких суворо регламентовані межі дій правозастосування, що інколи
позбавляє їх можливості маневрувати процесуальними формами примусу в інтересах
справи [11, с. 2].

З огляду на це вони на свій страх і ризик ідуть на різні поступки з підозрюваним
(обвинуваченим) у процесі розслідування кримінальної справи в обмін на їхні позитивні дії:
щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відшкодування завданих збитків, усунення
заподіяної шкоди тощо [4, с. 190].

Конфлікт – суспільний феномен, який супроводжує людство на всіх етапах його
існування [12, с. 87]. Конфлікт (від лат. Conflictus) – зіткнення протилежних інтересів, поглядів;
гостра суперечка; крайнє загострення суперечностей, що призводить до ускладнень чи гострої
боротьби [15].

На думку Курти Є. О., конфлікт – це не завжди погано чи добре, це певний показник
розвитку організації. Позитивна роль конфлікту полягає у його діагностуючій сутності, він
допомагає виявити „вузькі місця”, „проблемні зони”, „наболілі питання”, оцінити процеси
організації й ефективності праці тощо [9, с. 65].

Конфліктуючими сторонам є окремі особистості або групи можуть бути замішані у
конфлікті, а інші учасники конфлікту – співчуваючі (з одного або з іншого боку), провокатори
(підбурювачі), примирювачі, консультанти, невинні. Кожний з учасників має своє уявлення
про конфліктну ситуацію. Мотиви можуть бути як усвідомленими, так і неусвідомленими.
Люди нерідко приховують справжні мотиви своєї поведінки, бо самі їх не розуміють, навіть
інколи щиро помиляються.

Розв’язання проблеми під час конфлікту можна визначити як будь-які зусилля з метою
розробити взаємоприйнятний спосіб улагодження конфлікту. Можливими формами
завершення конфлікту можуть бути: ухилення від конфлікту – являє собою відхід від конфлікту,
згладжування – така поведінка, неначе немає причин гарячкувати, примушування –
застосування законної влади або тиску з метою нав’язати свою думку, застосування
компромісу – поступка певною мірою іншій позиції (на нашу думку, є ефективною мірою,
але може і не призвести до оптимального рішення), вирішення проблеми – стиль, якому
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віддається перевага в ситуаціях, які вимагають різних думок і даних, характеризується відкритим
визнанням відмінностей у поглядах і зіткнення цих поглядів для того, щоб знайти прийнятне
рішення.

Вирішення конфлікту – це здебільшого неюридичний вплив на конфлікт самих протидіючих
сторін (суб’єктів), іноді за участю третьої сторони, з метою спільного повного або часткового
задоволення своїх основних потреб та інтересів, зниження рівня конфронтації, а також
локалізації конфлікту та скорочення моральних та матеріальних витрат, з ним пов’язаних [14].

Компроміс – це узгодження на основі взаємних поступок між представниками різних
інтересів, думок, що стикаються між собою. Співробітництво, союз між різними силами
можливий лише у формі компромісів. В основі компромісу повинні бути певні принципи
або конкретно окреслені умови поведінки, без чого вимога дотримання компромісних угод
на практиці неможлива. Умовами поступок для того, щоб вони стали основою компромісу, є:
а) впевненість у правоті в чомусь протилежної сторони; б) такий стан речей, коли
непоступливість і відмова від співробітництва ведуть до ще більших втрат [13, с. 223]

Але досягнення компромісу може і не задовольнити одну із сторін, тому існує ймовірність
того, що конфлікт у майбутньому може знову виникнути. Таким чином, єдиних форм
завершення конфліктів не існує, як не існує і однакових конфліктів. Конфлікт можна не помічати,
ігнорувати, пояснювати, але він розвиватиметься стихійно, загострюватиметься і врешті-решт
може призвести до неочікуваних наслідків. Для розв’язання конфлікту необхідно приділяти
значні зусилля, і його важливою засадою може бути добра воля суб’єктів конфлікту.

Розвиток прогресивних тенденцій у житті суспільства, вдосконалення діяльності й
особистісних якостей його членів неможливі без уміння ефективно розв’язувати конфлікти,
що виникають, виявляти та попереджувати появу інших. Особливо це стосується такої діяльності
як слідча. Праця як слідчого, так і оперативного працівника припускає наявність у них
особливих владних повноважень, наявність права й обов’язку застосовувати владу від імені
закону. Одночасно правом у більшості цих осіб розвивається професійне почуття підвищеної
відповідальності за наслідки своїх дій. У кримінальному судочинстві пошук істини – процес
творчий, тому слідчому та оперативному працівнику необхідні чуйність, увага, людяність,
уміння проникнути у внутрішній світ людини і т.д. [2, с. 15] Уміння виявляти причини
виникнення суперечностей, механізм розвитку й способи попередження конфлікту, конфліктні
обставини, що сприяють здійсненню протиправних вчинків, прогнозувати конфліктні ситуації,
керувати поведінкою людей, що беруть участь у конфлікті, є важливою професійною якістю
слідчого.

Причини конфлікту в слідчій діяльності наступнi:
1) протилежність мети i можливостей її досягнення – слідчий наділений значними владними

повноваженнями i засобами впливу; обвинувачений налаштований приховати істину повністю
чи хоча б частково;

2) примусовий характер взаємодії зi слідчим – обвинувачений розуміє, що кожний
проведений допит веде до викриття, але уникнути такого спілкування не може;

3) реальна загроза погіршення статусу для обвинуваченого (професійного, сімейного,
побутового тощо) в результатi успiшної діяльності слідчого;

4) складнiсть становища, в якому вже перебуває обвинувачений на попередньому слiдствi,
i яке вiн найчастiше пов’язує з дiяльнiстю слiдчого (змiна звичного способу життя, позбавлення
можливостi спiлкуватися з близькими людьми та ін.) [3, с. 15].
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Тактичне завдання розслідування полягає у виробленні такої лінії поведінки, при якій
слідчий обійняв би положення лідера щодо несприятливих дій осіб, зацікавлених у результатах
розслідування. Але це є певною ідеальною моделлю, оскільки на практиці професійна
поведінка слідчих не завжди є зразком прагнення до безконфліктних стосунків із
громадянами [1, с. 113].

У найбільш загальному вигляді змістом усіх скарг є неналежне відношення слідчих до
розслідування кримінальної справи: громадяни вказують на перевищення повноважень,
тяганину, даремно витрачений час, поверхове розслідування та безпідставне закриття
кримінальних справ, конкретизуючи це за декількома основними напрямами – не проведення
невідкладних слідчих дій чи проведення їх нецілеспрямовано, непослідовно, у неповному
обсязі; не закріплення належним чином доказів вини чи невинності особи. Досить часто
йдеться конкретно про непрофесіоналізм і безвідповідальність слідчого [8, с. 5].

Таким чином, проблема конфлікту в слідчій діяльності не є суто теоретичною, вона
потребує розгляду через наявність потреб практики. Формування індивідуального стилю
професійної діяльності в конфліктних ситуаціях здійснюється у напрямі пошуку альтернативи,
яка задовольняла б інтереси обох сторін, або ж врегулювання розбіжностей через взаємні
поступки, причому динаміка компромісу більш інтенсивна. Прагнення задовольнити свої
інтереси без урахування інтересів інших, тиск поступово починають оцінюватись як
неефективний стиль, так само, як ігнорування конфлікту. Уміння взаємодії в конфліктних
ситуаціях слідчої діяльності є наслідком впливу змісту та умов самої діяльності, накопичення
соціального й професійного досвіду, але відбувається цей процес значною мірою стихійно.

Слідчий, виконуючи регламентований обсяг роботи, обов’язково припускається
психологічного впливу, потреба в якому первісно закладена в його діяльності. Психологічний
аналіз діяльності слідчого чи оперативного робітника дозволяє виділити ряд етапів, через які
відбувався рух до кінцевої мети – встановлення істини. У цій діяльності відзначаються наступні
сторони: пізнавальна, комунікативна, конструктивна, організаційна, впевнювальна,
виховна [10, с. 21].

Процесуальне положення слідчого чи оперативного працівника, їхня соціально-рольова
функція передбачають необхідність відповідності їхніх особистостей певним психологічним
якостям (організаторські здібності, самоорганізація, гнучкість мислення, самостійність,
спостережливість, відповідальність, акуратність, пунктуальність, тактовність, емоційна стійкість
та ін.).

У процесі пізнавальної діяльності вони повинні вміти з усього накопичення речей і слідів
зібрати саме ті, що стосуються кримінальної справи. У цьому аспекті важливого значення
набуває вміння слідчого чи оперативного працівника будувати і варіювати розумові моделі,
моделювати події. Специфіка спілкування в кожному конкретному випадку залежить від умов
взаємодії та відповідного завдання, а також від психології співрозмовника, віку, життєвого та
професійного досвіду, статі тощо. Психологічна готовність як показник (і індикатор)
професійної майстерності формується цілеспрямовано і психологічно супроводжується
протягом всієї служби [6, с. 13].

Слідчий, долаючи протидію, ставить за мету вплинути на особистість, але не зломити
волю підозрюваного чи обвинуваченого. При цьому він орієнтується не на зміст свідчень, а
на мотиваційну сферу особи (роз’ясняючи переваги правдивого визнання, юридичного
значення існуючих доказів, використання неординарної системи їх пред’явлення та ін.). Тобто
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від методів та прийомів неправомірного психічного насилля, пов’язаного з домаганням
необхідних слідчому свідчень, необхідно відрізняти правомірні прийоми психологічного
впливу. Одним із основних аспектів підвищення ефективності діяльності слідчого є формування
готовності до дій у психологічно складних, особливо конфліктних ситуаціях. Це можливе лише
за умови здійснення комплексної професійної підготовки, яка передбачає формування не
тільки правової компетентності, але й обов’язково психологічної підготовленості [8, с. 63].

Стосовно конфліктів у кримінально-правовій сфері, то вони потребують свого розв’язання,
а держава має величезний арсенал прийомів і засобів для цього. Основною процедурою
вирішення і розв’язання кримінально-правових конфліктів є кримінальне судочинство. Воно
становить єдину систему дій, етапів дослідження кримінальної справи, встановлення істини у
цій справі.

Процес вирішення кримінально-правових конфліктів має встановлену процесуальним
законодавством послідовність і фактично співпадає зі стадіями кримінального процесу
(порушення кримінальної справи, досудове слідство, попередній розгляд справи суддею тощо)

Важливу роль у кримінально-правовому конфлікті відіграє суд, завданням  якого є
встановлення наявності кримінального конфлікту, який послужив підставою для судового
розгляду, і чи винний у ньому підсудний.

Активно й досить радикально вирішується проблема застосування компромісу у
кримінально-процесуальних конфліктах. Чинний Кримінальний кодекс України передбачає
можливість компромісу між державою і правопорушником.

Причому, як зазначив М. Коржанський, передумовою прийняття компромісних норм
повинно бути усвідомлення загальної відповідальності, яку понесуть обидві сторони. Держава
повинна розробити чіткий механізм реалізації інституції компромісу, при цьому вона не має
права на помилку і повинна відповідати за прийняті кримінально-правові рішення, хоча б
тому, що зобов’язана „захищати особу, державу і суспільство від злочинних посягань”, а
також здійснювати „боротьбу із злочинністю, знижувати і утримувати її на мінімально
можливому рівні”. Особа, винна у скоєнні злочину, бере на себе відповідальність щодо
виконання зобов’язань, передбачених кримінальним законом. Вона зацікавлена виконати їх
якомога швидке і в повному обсязі, оскільки над нею, наче „дамоклів меч”, висить можливість
настання кримінальної відповідальності повною мірою, з усіма негативними наслідками
(покарання, судимість і т.д.), що випливають звідси [5, с. 23].Отже, ефективність інституту
компромісу як засобу розв’язання кримінально-правового конфлікту (злочину) залежить
багато в чому від спільних зусиль державних органів, які ведуть боротьбу із злочинністю, з
одного боку, та особами, які скоїли злочин, і згодними на компроміс – з іншого.

Виходячи з викладеного вище, можна зазначити, що інститут компромісу – це ефективний
засіб для розв’язання реального кримінально-правового конфлікту у випадках, коли
застосувати інший підхід не можна або недоцільно. Але це зовсім не означає, що компромісне
розв’язання проблеми можливе і бажане у будь-якій ситуації, тому інститут компромісу
повинний насамперед увраховувати реальні вимоги сучасного життя.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
ЯК ДОКАЗУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

УКРАЇНИ
У статті розглянуто питання історичного аспекту виникнення поняття „електронний

документ як доказ у кримінальних справах” та законодавче його закріплення у наш час.

In the article is examined question of historical aspect of concept „electronic document as
proof in criminal cases” and his legislative fixing in our time.

Ключові слова: документ, електронний документ, доказ, інформація.

Під впливом стрімкого процесу комп’ютеризації світового співтовариства неухильно
зростає кількість фізичних та юридичних осіб, що використовують різні електронні технічні
пристрої, автоматизовані системи для створення, обробки та передачі документованої
інформації. На зміну паперовим технологіям приходять так звані „безпаперові”, основані на
використанні електронно обчислювальної техніки та електрозв’язку, одним з продуктів якого
є електронні документи. Вони почали широко використовуватися в багатьох сферах діяльності.

Сьогодні складно знайти людину, яка б не чула про електронну пошту, електронний переказ
коштів, електронну сторінку в Інтернеті, SMS-повідомлення, електронну записну книжку,
файл, електронний цифровий підпис, програму для ЕОМ, базу даних, а також цифрову
фотозйомку, відео- та аудіозапис. Електронні документи увійшли в наше життя, але, на жаль,
поряд із їх позитивними якостями необхідно відзначити, що вони все частіше стають предметом
і засобом вчинення різних злочинів, а, отже, виступають доказами у кримінальних справах.

У різні роки дослідженням поняття „документ” („документована інформація”) як доказ
займалися такі видатні вчені-науковці як Т. В. Аверьянова, Р. С. Бєлкин, А. З. Бецуков, П. С.
Елькінд, Г. Ф. Горський, В. А. Камишин, В. А. Козловцев, Л. Д. Кокорєв, Ю. Г. Корухов,
В. К. Лисиченко, С.  . Маліков, О. Р. Россінська та інші.

Перші згадки про можливість використання електронних документів як доказів у
кримінальних справах ми знаходимо у докторській дисертації В. К. Лисиченка
„Криміналістичне дослідження документів (правові та методологічні проблеми)” у 1973 році.
Проаналізувавши існуючі на той час визначення поняття „документ”, учений виділяє
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відсутність у них вказівок на можливість виготовлення документів за допомогою штучних
знакових систем і використовуваних з цією метою технічних засобів (телефонних апаратів,
ЕОМ тощо), а також відмежування змісту документів, зафіксованих письмовими знаками
натуральної мови, від фотознімків, кінофільмів, магнітних стрічок тощо. При цьому учений
робить висновок про те, що широке впровадження в сфери господарства та управління
держави обчислювальної техніки „створює об’єктивні підстави для того, щоб відомості про
факти та практичну діяльність людей, зафіксовані знаками штучних мовних систем (машинною
мовою), розглядалися в загальнонауковому та правовому значеннях як самостійний різновид
документів” [1, с. 49].

У 1975 році Є.М. Мурадьян підтримав цю ідею та дав розгорнуте уявлення досліджуваної
дефініції. „У зв’язку з автоматизованою обробкою різної інформації, – пише він, – з’явилися
нові види документів. У них, як і в звичайних, зафіксована певна інформація, на основі якої
судом встановлюються ті чи інші обставини, що мають значення для справи, що
розглядається” [2, с. 12]. Ці документи він назвав „машинними” і визначив їх як видані ЕОМ
довідки, табуляграми, накопичувальні відомості та інші документи, що підтверджують певні
факти та відносини, які в разі судового розгляду використовуються як докази. Як основні
ознаки, що відрізняють машинний документ від звичайного, ним були виділені виготовлення
документа на носіях, що відрізняються від паперу (перфокартах, перфострічках, магнітних
дисках, магнітній стрічці тощо); специфічний процес формування документа; певний спосіб
організації інформації, зумовлений вимогами уніфікації та стандартизації; форма і способи
посвідчення документа; можливість використання для запису інформації штучної мови;
необхідність у застосуванні правових і технічних засобів захисту в процесі перетворення
інформації. Далі він зазначає, що ці особливості повинні бути враховані при вирішенні питання
про допустимість машинних документів як доказів, оскільки в них „відсутні підпис та печатка,
без яких звичайний документ втрачає юридичну силу” [2, с. 12]. Таким чином, на перше
місце ставиться проблема визначення та оцінки додаткових реквізитів документа, за якими з
необхідним ступенем достовірності можна було б ідентифікувати джерело його походження
та правомірність способу посвідчення інформації, що в ньому міститься.

Уперше електронний документ як речовий доказ було використано у 1979 році у Вільнюсі
при розслідуванні кримінальної справи про комп’ютерне розкрадання 78 тис. 584 рублів. Цей
факт був занесений до міжнародного реєстру комп’ютерних злочинів. Другий аналогічний
випадок стався у 1982 році у місті Горькому (зараз – Нижній Новгород), коли всі відділення
зв’язку переводилися на централізовану автоматичну обробку вхідних і вихідних грошових
переказів на основі машинних документів з використанням ЕО комплексу „Онега”. Одночасно
застосовувався і звичайний – ручний спосіб обробки паперових документів. Ці обставини
дали можливість групі злочинців шляхом внесення відповідних логічно взаємопов’язаних
змін (інтелектуальної підробки) машинних і рукописних документів вчинити розкрадання
грошових коштів у великому розмірі [3, с. 4].

Незважаючи на те що електронні документи почали використовувати як докази у
кримінальних справах уже з кінця 70-х років, їх розгорнуте визначення та класифікацію вперше
запропонували лише у 1991 році В. І. Першиков і В. М. Савінков:

1. Електронний документ (electronic document) – сукупність даних у пам’яті ЕОМ,
призначена для сприйняття людиною за допомогою відповідних програмних та апаратних
засобів.
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2. Машинний документ (hard copy) – документ, підготовлений та виданий ЕОМ. Форма
документа готується завчасно або генерується програмою для ЕОМ.

3. Печатний документ (printed document) – тверда копія машинного документа, отримана
на друкуючому пристрої ЕОТ [4, с. 89].

Через рік А. Б. Борковський уточнює визначення електронного документа, визначаючи
його як „сукупність даних у пам’яті обчислювальної системи, призначена для сприйняття
людиною за допомогою відповідних програмних та апаратних засобів”, та вводить термін
електронна пошта (electronic mail – „E: mail”) – засоби пересилання та зберігання повідомлень
між користувачами мережі ЕОМ [5, с. 95].

Наприкінці 80-х початку 90-х років ХХ століття зі зміною поколінь електронно-
обчислювальної техніки, появою персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ)
– персональних комп’ютерів та мобільних апаратів цифрового електрозв’язку, стрімко зросла
кількість договірних відносин, пов’язаних із виготовленням, передачею та використанням
програм для ЕОМ, баз даних та інших різновидів електронних документів. Адекватно цьому
процесу збільшилася і кількість злочинних посягань у сфері їх обігу. Такі обставини вимагали
від законодавця прийняття термінових мір з урегулювання суспільних відносин у цій сфері та
встановлення норм правової охорони електронних документів як об’єктів права власності.

Україна вступила в інформаційне суспільство на початку третього тисячоліття, після
розпаду СССР і проголошення суверенної держави. З перших кроків органи державної влади
заклали правові та організаційні основи формування в майбутньому інформаційного
суспільства. Були прийняті закони: „Про інформацію” (2 жовтня 1992 р.), „Про захист інформації
в автоматизованих системах” (4 лютого 1992 р.), „Про науково-технічну інформацію” (6 червня
1993 р.), „Про Національну програму інформатизації” в редакції від 13 вересня 2001 р., а також
розпорядження Кабінету Міністрів України: „Про затвердження Концепції формування
системи національних електронних інформаційних ресурсів” (5 травня 2003 року) та постанова
Держкомісії цінних паперів та фондового ринку „Про встановлення єдиного формату обміну
інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів та державною
комісією цінних паперів та фондового ринку” (3 січня 2003 р.). У цих нормативних актах не
було зазаначено як про інформаційні, так і про електронні документи. Можна було лише
здогадуватися про те, що мова йшла про такі поняття. Закон України „Про електронні документи
та електронний документообіг” прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 27
лютого 2000 р., а підписаний Президентом лише 22 травня 2003 р.

Структура Закону логічно обумовлена його ціллю та завданнями. У п’яти розділах досить
повно визначені основні терміни електронного документа та дано коротке їх пояснення. У
Законі названі основні принципи електронного обміну та документообігу. Закон оперує такими
термінами, як електронний документ, цифровий підпис, оригінал і копія електронного
документа, правовий статус електронного документа та його паперових копій.

Коротко проаналізуємо деякі його загальні положення. Насамперед розглянемо більш
детально поняття електронного документа.

„Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді
електронних даних, що включають обов’язкові реквізити документів” [6].

У першому розділі законодавець пояснює сутність термінів електронного документообігу
за участю різних суб’єктів – фізичних, юридичних осіб: адресата, суб’єкта, який підписує,
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посередника; називає принципи, завдання державного регулювання електронного
документообігу, встановлює повноваження суб’єктів управління.

У другому розділі, насамперед, розкрито поняття електронного документа, його реквізити
і форму виготовлення, передачі, збереження та перетворення електронними способами в
візуальну форму на папері. Законодавець визначає поняття електронного підпису, його
суб’єктів, що таке оригінал електронного документа та яким ознакам та якостям він повинний
відповідати. Тут також визначено допустимість електронного документа.

У третьому розділі „Основи електронного документообігу” розглянуто поняття
документообігу як сукупності процесів: виготовлення, отримання, зберігання, передачі,
електронної обробки, збереження цілісності та захисту електронних документів.

У четвертому розділі „Організація електронного документообігу” названі суб’єкти, їх права
та обов’язки, розглянуто вирішення суперечок між суб’єктами електронного документообігу
та їх відповідальність за його порушення.

Отже, у Законі України „Про електронні документи та електронний документообіг”
використано інформаційний підхід до регулювання юридично значущих правовідносин і
визначено більшість понять. Одночасно цей закон має дискусійні положення, що потребують
окремого дослідження та обговорення. Наприклад, незрозумілою залишається роль і значення
запропонованої концепції з погляду збирання та представлення доказів у кримінальному
судочинстві, закріпленої у проекті нового КПК України.

Розглянемо ознаки електронного документа.
Загальні ознаки:
– матеріальна форма;
– юридична сила;
– наявність реквізитів, визначених законодавством або державними стандартами;
– копії документа, автентичні оригіналу. За вимогою сторін підлягають нотаріальному

посвідченню цифровим підписом нотаріуса.
Крім загальних, електронний документ характеризується спеціальними ознаками, до яких

належать:
– зміст електронного документа має електронну форму фіксації інформації за допомогою

комп’ютерних засобів;
– створення документа відбувається у спеціальному електронному середовищі

програмного забезпечення, поза якою документ не існує;
– електронному документу і документообігу притаманні риси динамічності електронно-

цифрових процесів обробки, кодування інформації комп’ютерними засобами в електронному
середовищі перебування;

– електронному документу притаманна риса збереження, відображення, перекодування
форми представлення та трансляції по комп’ютерних мережах;

– зміст, форма та вид електронного документа органами чуття людини не сприймаються,
але його алгоритмічні програми можна дослідити, проаналізувати. Відповідно можна
вирішувати і діагностичні, і ідентифікаційні завдання, провівши судову експертизу.

Наведені ознаки та властивості електронного документа дозволяють стверджувати, що це
– нове джерело доказової інформації сучасного інформаційного суспільства [7, с. 55].
Процесуальна проблема використання електронних документів у кримінальному судочинстві
поки що законодавчо вирішена лише частково і потребує наукового дослідження та
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вдосконалення. Разом із тим з урахуванням загальних і спеціальних ознак, перерахованих
вище, електронний документ можна визначити так.

Електронний документ – це доказова інформація, зафіксована на матеріальному носієві в
електронній формі, що дозволяє його ідентифікувати.

Вважаємо необхідно ознайомитися ще з окремими думками науковців щодо
досліджуваних понять.

Так, В. А. Мещеряков увів поняття „віртуальний документ” і визначив його як „сукупність
інформаційних об’єктів, що створюється в результаті взаємодії користувача з електронною
інформаційною системою” [8, с. 167].

Д. Б. Ігнатьєв розмежував документи-докази за формою їх представлення, вказавши на те,
що вони „можуть містити відомості, зафіксовані як у письмовій, так і в іншій формі: у вигляді
фото- і кінозйомки, звуко- і відеозапису, кодів, шифрів, електронних документів, автоматичного
самозапису та інших носіїв інформації, що фіксується за допомогою різноманітних науково-
технічних засобів” [9, с. 13].

П. Зайцев визначив електронний документ як джерело судових доказів і запропонував
розуміти під ним „відомості про обставини, що підлягають встановленню по справі, записані
на перфокарту, перфострічку, магнітний, оптичний, магнітооптичний накопичувач, карту
флеш-памяті або інший подібний носій, отримані з дотриманням процесуального порядку їх
збирання” [10, с. 44].

Більш конкретно по досліджуваному питанню сказав А. С. Кобліков: „У документах як
доказах, – пише він, – важливий їх зміст, і не має суттєвого значення матеріал, на якому вони
виготовлені, зовнішній вигляд, якщо він більш менш звичайний. У документах – речових
доказах – важливі їх ознаки як індивідуально визначених, унікальних предметів, речей” [11, с.
189].

Отже, на основі викладеного вище можна зробити висновок, що електронний документ
буде визнаватися доказом у кримінальній справі за наявності хоча б однієї з таких умов:
1) якщо він виступав знаряддям злочину; 2) зберіг на собі сліди злочину; 3) є предметом
злочину; 4) є майном, цінним папером чи іншою цінністю, отриманою в результаті злочинних
дій або нажитою злочинним шляхом; 5) може виступати засобом для виявлення злочину та
встановлення обставин по кримінальній справі; 6) якщо викладені в ньому відомості мають
значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальній справі.
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ПРОФЕСІЙНІ ВИКОНАВЦІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ
ФУНКЦІЙ ОБВИНУВАЧЕННЯ, ЗАХИСТУ Й

ПРАВОСУДДЯ ЯК НОСІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДОКАЗУВАННЯ

У статті стверджується думка, що з позицій діяльнісного (методологічного) підходу
носіями діяльності доказування в кримінальному процесі доцільно розглядати професійних
виконавців процесуальних функцій обвинувачення, захисту й правосуддя.

The article presents the opinion as to the ways of methodological investigation of the bearers’
character in the criminal process and that it is reasonable to consider the professional executives
of process blaming functions, defense and justice.

Ключові слова: доказування в кримінальному процесі.

Аналіз теоретичних поглядів українських  науковців на проблему учасників (суб’єктів)
діяльності доказування дозволяє стверджувати, що учасники доказування трактуються як усі
процесуальні особи, що на певній юридичній підставі (обов’язок, право, владне рішення
посадової особи чи державного органу) здійснюють цю діяльність, втягнуті або залучені до
неї. Класифікації учасників доказування й класифікації учасників кримінального процесу
побудовано на одній і тій самій основі – юридичній підставі участі конкретного процесуального
персонажу в кримінальному процесі. У роботі поставлено завдання розглянути притаманне
сучасному процесуальному розумінню засадниче нерозрізнення трьох юридичних видів
діяльності: кримінального процесу як замкнутого юридичного цілого, вироблення правових
рішень і  доказування, покликаного забезпечувати видання процесуальними органами
згаданих рішень.

Із методологічного погляду, потрібно зазначити про „розрив” між діяльнісним
декларуванням доказування й недіяльнісним трактуванням його учасників, оскільки діяльнісна
інтенціональність вимагає від організаційного проектанта (законодавця) доказування
насамперед чіткого визначення функцій його учасників власне у цьому виробничому
технологічному процесі; визначення юридичних підстав участі в ньому є, безумовно, доменою
відповідного процесу – цивільного, адміністративного або кримінального.

У вітчизняній науці з огляду на згаданий „розрив” між діяльнісним трактуванням
доказування в кримінальному процесі та недіяльнісною практикою його теоретичного
осмислення та організаційного проектування питання носіїв діяльності доказування взагалі

© Гримко В. П., 2011
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не розглядалося, як одна із проблем, і не було оформлено як предмет дослідження; жодних
спеціальних публікацій немає.

Мета даної статті – сформувати сучасні наукові уявлення про носіїв діяльності доказування,
спираючись на приписи СМД- (системомиследіяльнісної) методології. У стандартах СМД-
методології діяльність доказування в кримінальному процесі може бути репрезентована складною
системою певним чином організованих і взаємопов’язаних так званих „функціональних місць”
(ФМ): „мета” – „вихідний матеріал” – „спосіб діяльності” – „носії діяльності” – „засоби діяльності”
– „перетворювальний процес” – „продукт діяльності” [1, с. 94–99].

У цьому контексті досить актуальними на сьогодні є раціональні думки й пропозиції
В. Т. Томіна, пов’язані з кадровою проблематикою в органах внутрішніх справ [3, с. 48–69],
про кадровий потенціал організації [4, с. 180–203].

Щоб визначитися, на яких конкретних функціональних засадах повинно грунтуватися таке
загальне ФМ діяльності доказування і яким саме „організаційним” матеріалом воно може
наповнюватися, спробуємо використати такі постулати.

Під функцією наповнення конкретного функціонального місця необхідно розуміти певний
акторський тип, зумовлений діяльнісними вимогами цього ФМ. Подібне розуміння функції
дає, зокрема, В. А. Чернишова, визначаючи її як „... модель діяльності, що її повинний
здійснювати суб’єкт або група суб’єктів і який спрямований на вирішення однієї з поставлених
перед нею (ними) законодавством завдань” [5, с. 12–15]. Проте, на нашу думку, проблема
функцій у теорії кримінального процесу потребує своєї проблематизації з огляду на здобутки
сучасного знання. Цікавою у зв’язку з цим є спроба Л. В. Головка критично переосмислити
теорію „процесуальні функції” [6, c. 51–61].

Іншими словами, функція кримінального процесу задається його власними об’єктивними,
тобто діяльнісними нормами, а не суб’єктивним бажанням проектанта-законодавця; якщо
він не хоче або не може зважати на цей об’єктивно наявний сильнодіючий феномен, то в
практичній діяльності це обов’язково проявиться у його дезорганізації або дисфункції.

Номенклатура даного ФМ повинна конструюватися відповідно до засади розподілу
функцій носіїв діяльності доказування, тобто за схемою, „кожний повинний тягнути свого
доказового плуга”, коли їхні функції не повинні перетинатися, а як доказовий продукт,
виготовлений у попередньому ФМ, необхідно обрати „вихідним” матеріалом для наступного.

Формуючи згадану номенклатуру, необхідно також виходити з наявності в діяльності
доказування в кримінальному судочинстві інститутів підготовчого й головного доказового
проваджень.

Отже, ґенералізуючи зміст наведених постулатів, вважаємо, що можна визначити в
структурному просторі діяльності доказування такі функціональні місця під час підготовчого
і головного доказового провадження.

А. Функціональне місце „Носії діяльності доказування” на підготовчому доказовому
провадженні. Якщо прагматично підходити до бажання забезпечити в доказуванні реалізацію
технологічної засади об’єктивізму, то тоді cтворення на підготовчому доказовому провадженні
групою осіб ФМ „Дослідники” вважаємо є цілком слушним вирішенням цього завдання.
Межі згаданого ФМ, у свою чергою, повинні охоплювати, на нашу думку, такі конкретні ФМ:
„керівник” +  „організатор” + „виконавці”.

ФМ „Керівник”. Функція „керівника” діяльності доказування в підготовчому доказовому
провадженні повинна полягати в оперативному управлінському забезпеченні діяльностей
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„організатора” та „виконавців”. „Керівник” діяльністю доказування повинний бути sui generis
процесуальним „директором”, якому підпорядковано діяльність слідчооперативного
підрозділу зі здійснення розслідувань кримінальних справ.

До функцій керівника діяльності підрозділу необхідно віднести:
– здійснення нагляду за дотриманням законів і виконанням вимог урядових нормативних

документів;
– здійснення процесуального керівництва, в рамках якого він затверджує найважливіші

процесуальні рішення, наприклад, про початок слідчооперативного дізнання, кваліфікацію
діяння, притягнення як підозрюваного, обрання (зміну) запобіжного заходу, направлення
справи до служби кримінальних обвинувачень тощо;

– розгляд і вирішення скарг на дії та рішення його підлеглих у кримінальних справах.
Звідси можна зробити висновок, що найголовнішим обов’язком доказового керівника

розслідування як слушно наголошує Г. П. Щедровицький, є здійснення такої соціотехнічної
діяльності, як контроль діяльності „організаторів” і „виконавців” доказування [7, с. 117].

ФМ „Організатор”. Організатором діяльності доказування в кримінальній справі вважаємо
повинний бути відповідний офіцер, що бере кримінальну справу у своє провадження,
персонально відповідає за неї, очолюючи роботу спеціалізованої слідчооперативної групи
(бригади), що здійснює дізнання стосовно певної праворелевантної події.

Якщо керівника діяльності доказування ми розглядаємо як своєрідного „директора”, то в
такому випадку її організатора можна трактувати як своєрідного виконроба, на якого
покладається основний тягар організації та здійснення розслідувань.

ФМ „Виконавці”. Як видно вже з самої назви цього ФМ, виконавцями є відповідно
підготовлені офіцери, що входять до складу вже згадуваних груп (бригад) і безпосередньо
здійснюють основну кількість доказової діяльності в кримінальній справі в рамках повноважень
і завдань, визначених її організатором.

Вони здійснюють їх на засаді безоглядного обов’язку виконувати всі видавані „керівником”
у рамках його компетенції вказівки й доручення на всіх етапах підготовчого доказового
провадження як частини підготовчого (досудового) провадження, здійснюваного в
організаційно-процесуальній формі слідчооперативного дізнання. На нашу думку, доцільно
наголосити власне на цій організаційно-процесуальній формі, а не, скажімо, „прокурорському
розслідуванні” чи то „прокурорському дізнанні” [8, с. 418–419].

Дослідники, тобто виконавці та їх організатори виконують у складі цих слідчих організаційних
структур функцію заміщення праворелевантної події юридичною конструкцією, яку потрібно
ще знайти, а тому межі їх доказових можливостей включають у повному обсязі використання
оперативно-розшукових, процесуальних і техніко-криміналістичних засобів.

Діяльність слідчооперативних груп (бригад) здійснюється за оргуправлінською схемою:
„організатор (керівник + організатор) думає, вирішує та відповідає, адже minima non curat
praetor, а підлеглі (виконавці) завжди є в акції, які вирішують як раціонально виконати доручене
від нього [9, с. 56–57].

Ефективність діяльності слідчооперативних груп (бригад) із кримінальних дізнань, крім
наведеного чинника, тобто їх спеціалізації за in rem або in personam, також суттєво залежить і
від їхньої строгої спеціалізації за категоріями злочинів.

Наведене, на нашу думку, дозволяє зробити такі висновки:
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– з діяльнісного погляду, всі „теорії”, на кшталт процесуальної самостійності та
незалежності слідчого в кримінальному процесі, а також пропозиції щодо створення
спеціальних законів про слідство, єдиного Слідчого комітету etc необхідно оцінювати як
номінанти в категорії „наукове fantasy”, а відтак вони не потребують глибокого наукового
обговорення;

– інститут „слідство” повинний стати винятковою доменою головного доказового
провадження в суді. Тому з термінології кодексу треба вилучити терміни „слідчий” та „особа,
що здійснює дізнання”, і замінити на зрозуміле у світі поняття „поліція”;

– організаційно-процесуальною формою діяльності слідчооперативної групи у
кримінальних справах повинний стати інститут поліцейського дізнання, структурованого в
рамках мінімальних законодавчих і урядових регуляцій на „вступне” та „завершувальне”
дізнання.

Стосовно доказової діяльності поліції, цілком слушно зауважував А. В. Аверін: „… діяльність
органів попереднього слідства (у рамках розслідування кримінальної справи) повинна бути
спрямована не на ефемерну „боротьбу зі злочинністю”, не на досягнення „високих показників
слідства”, не на періодичну звітність тощо, а на відшуковування, збирання, закріплення й
оцінювання доказів” [1, с. 237 ].

ФМ „Дослідник-оцінювач”. Виготовлена поліцією доказова продукція – підтверджена
доказами версія як юридична проекція минулої праворелевантивної події, щоб реалізуватися
в головному доказовому провадженні в конкретну юридичну конструкцію, повинна
обов’язково пройти через руки процесуального „дослідника-оцінювача”.

Функцію такого завершального „контролера” на підготовчому доказовому провадженні
повинна виконувати, на нашу думку, спеціальна посадова особа – прокурор Служби
державних обвинувачень (СДО). Він, отримавши від поліції завершену кримінальну справу,
вивчає її доказові матеріали, а після цього, коли достатньо підстав, затверджує складений
поліцією підсумковий процесуальний документ (обвинувальний акт, обвинувальний висновок
тощо), висновки якого він далі буде особисто відстоювати в суді.

Проте необхідно зауважити, прокурор Служби державних обвинувачень, на відміну від
сучасного європейського прокурора, не має ніяких наглядових повноважень щодо діяльності
груп (бригад) Служби кримінальних дізнань поліції (СКД).

На нашу думку, для цього достатньо добре продуманого й відлагодженого урядового
контролю, а також втручання спеціального судді у справи кримінальних дізнань, який
розглядатиме скарги на дії поліції. Як пишуть французькі дослідники Ж. Дерожі та Ж-М. Понто,
характеризуючи відмінності між англосаксонським і континентальними процесами, „в голові
французького юриста звичайно повністю не вміщується одна обставина: поліція розслідує
справу самостійно і без жодного контролю з боку прокуратури. Сама ж думка про те, що
поліцейський може обманювати або спонукати до обману суддю є настільки обурливою, що
видається абсурдною” [10, с. 490–674].

Подібний підхід, вважаємо, може сприяти забезпеченню потрібного рівня об’єктивізму в
діяльності прокурора СДО як наповнення функціонального місця „дослідник-оцінювач”. Як
слушно підкреслює В. Бернхем, причетність будь-кого до висунення версії породжує в нього
підсвідоме прагнення збирати додаткову інформацію для підтвердження цієї версії та уникати
інформації, що суперечить їй. Крім того, у кожному з нас, разом із суддями, виникає бажання
бачити те, що ми хочемо чи сподіваємося побачити [13, с. 85].



248                                                                                                             Право

Б. Функціональне місце „Носії діяльності доказування” на головному доказовому
провадженні. Структуру ФМ головного доказового провадження, здійснюваного в суді, як це
видно з конструкції доказового дискурсу, повинні формувати такі ФМ: „пропонент-критик” +
„опонент-критик” + „арбітр-критик”. А тепер спробуємо розглянути кожний з них.

ФМ „Пропонент-критик”. Спільний доказовий продукт, виготовлений керівництвом
„Служби кримінальних розслідувань” та „Служби державних обвинувачень”, репрезентується
в суді тим функціонером цієї служби, тобто прокурором, який безпосередньо завершував
дослідницьку роботу поліції.

ФМ „Опонент-критик”. У свою чергу, як цього вимагає логіка змагального процесу,
запропонований для обговорення „критиком-пропонентом” висновок сторони обвинувачення
про доказаність останнього повинний обов’язково бути підданий кваліфікованій юридичній
критиці з боку процесуального „опонента-критика”.

Це зумовлено тим, що оборонець, не маючи внаслідок презумпції невинності юридичного
обов’язку доказувати невинність свого довірителя (адже невинність презюмується), має a
contrario обов’язок критикувати висновок свого процесуального опонента про доказаність
обвинувачення, демонструвати, що той не впорався зі своїм завданням.

Зрозуміло, що в сучасному кримінальному процесі успішно виконувати функцію
„опонента-критика” може насамперед професійний адвокат або як організоване наповнення
цього ФМ діяльності доказування в кримінальному процесі.  Ґрунтуючись на власному майже
двадцятирічному досвіді слідчої та адвокатської роботи, а також беручи до уваги зарубіжну
практику законодавчої регламентації питання, хто може бути захисником у кримінальній справі
(наприклад, ФРН), підтримуємо слушний висновок В. О. Попелюшка, який вважає, що ним
можуть бути лише адвокати та науковці в галузі права [15, с. 12].

ФМ „Арбітр-критик”. У зв’язку з тим, що „пропонент-критик” і „опонент-критик” як
сторони головного доказового провадження своїми діями об’єктивно створюють для суду
ситуацію „виключеного третього”, останній, щоб визнати раціональною одну із них, тобто
дати відповідну юридичну оцінку (щоправда, ще не відомо, яку саме), повинний вести себе
власне як „оцінювач-критик”.

Стосовно цього слушно зазначає С. Вальтось, визначаючи перспективу розвитку
кримінального процесу двадцять першого століття. Не можна уникнути також його
„поліціювання” внаслідок все більшої активності органів поліції, зумовленої характером
сучасної злочинності. Сьогодні поліція здійснює основну кількість доказових дій у
підготовчому провадженні, які були б просто нереальні без використання інших сфер діяльності
поліції, а особливо результатів оперативно-розшукової діяльності [14, с. 171; 469].

Звідси випливає презумпція спроможності цієї державної адміністративної структури як
елементу мегамашини доказування належно забезпечувати реалізацію згаданого обов’язку.

Отже, якщо бути послідовним і дотримуватися вимог цієї презумпції, то тоді на підставі
зазначеного вище можна зробити такі висновки:

– завданням поліції у рамках її безумовної активності на підготовчому доказовому
провадженні буде підготовка надійних доказових матеріалів;

– завданням для суду як оцінювача-критика – у межах уже субсидіарної активності – дати
йому об’єктивну оцінку в рамках належної процедури головного доказового провадження,
проте не перетворюючись водночас на резервний елемент поліції чи на її дублера.
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ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ ЯК СУБ’ЄКТИ
НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

ГРОМАДЯНАМ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
У статті визначено роль і місце юридичних клінік та їх учасників у сфері надання

юридичної допомоги по кримінальних справах. Розглянуто приклади функціонування
спеціалізованих юридичних клінік на території України, створення нових форм їх діяльності
(імітаційна юридична клініка).

This article defines a role and a place of legal clinics and their participants in sphere of
granting of a legal aid in criminal cases. The author of article gives examples of functioning of
the specialized legal clinics in territory of Ukraine, creation of new forms of their activity
(imitating legal clinic).

Ключові слова: юридична клініка, захисник, консультант, представник, імітаційна
юридична клініка, науково-методичні посібники.

При побудові правової держави особлива увага приділяється освіті. На сьогодні юридична
освіта потребує застосування нових підходів, методик, засобів. Одним із таких новітніх методів
у підготовці майбутніх юристів є юридична клініка, впровадження якої дозволить отримати
практичні навички. На сьогодні у юридичних вищих закладах і факультетах уже діють юридичні
клініки, які ведуть прийом громадян, імітаційні (симуляційні), клініки „Практичне право” та
інтернатури. Особливістю функціонування юридичних клінік освітніх закладів є те, що види,
обсяг і процедура правової допомоги, що надається в юридичній клініці, досить істотно
відрізняються від тих, що надаються іншими суб’єктами правового консультування. Це
пояснюються тим, що в клініках працюють студенти, які ще не мають диплома юриста, а
також достатнього практичного рівня. Тобто студенти-консультанти виконують лише ті дії, які
вони реально та на законних підставах можуть здійснити, виконуючи свої прямі обов’язки як
працівники юридичних клінік [4, c. 68; 6].

Таке нововведення є об’єктивною вимогою часу, а актуальність зумовлена необхідністю
підготовки юристів, які були б спроможні після отримання освіти застосувати на практиці
набуті знання в галузі кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-
виконавчого права, а також у суміжних галузях права [3, c. 4].

На сьогодні стоїть завдання теоретично і практично підготувати студентів для набуття і
розвитку професійних навичок юриста та їх практичного використання в окреслених галузях.

© Сич В. О., 2011
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Тому метою даної роботи є проведення аналізу діяльності студентів-консультантів з
кримінальних справ.

Розглянемо спочатку, хто, на думку науковців, є суб’єктом надання правової допомоги.
Так, М. С. Бідюкова, М. О. Колесник, Л. М. Соловйова визначають, що суб’єктом надання
правової допомоги у справах цивільно-правового характеру (у т.ч. представництва інтересів)
є будь-яка особа, яка досягнула 18 років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно
посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді (ст. 40 ЦПК України) [2]. А
щодо суб’єктів надання правової допомоги з кримінальних справ, то в цій категорії необхідно
розрізняти такі поняття: „захисник”, „представник” і „консультант”, бо вони є нерівнозначними
за обсягом процесуальних можливостей [4, c. 68].

Захисником може бути особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена
здійснювати захист  прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного,
засудженого, виправданого та надання їм необхідної юридичної допомоги при провадженні
у кримінальній справі. Як захисники, допускаються особи, які мають свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці в галузі права, які за законом мають
право на надання правової допомоги особисто або за дорученням юридичної особи. У
випадках і в порядку, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України, як
захисники, допускаються близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого,
виправданого, його опікуни або піклувальники (ст. 44 КПК України) [1].

До кінця 2000 року захисниками підозрюваних, обвинувачених і підсудних могли бути
лише особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Але на підставі
рішення Конституційного Суду України від 16.11.2000 року було визнано, що допуск юриста,
який приватно практикує і надає правову допомогу особисто або за дорученням юридичної
особи як захисника ніяк не порушує право підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного на
захист. Отже, положення ч. 1 ст. 59 Конституції України про те, що кожний може сам вибрати
захисника своїх прав, треба розуміти як конституційне право підозрюваного, обвинуваченого
і підсудного при захисті від обвинувачення з метою отримання правової допомоги вибрати
захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Цей висновок Конституційного Суду України фактично надав право брати участь у
досудовому слідстві та на судовому розгляді захисниками навіть студентам юридичних ВНЗ,
які ще не мають ступеня „спеціаліст” або „магістр” права.

У 2003 році Пленум Верховного Суду постановив, що, відповідно до ч. 1 ст. 44 КПК України,
при провадженні у кримінальній справі як захисники підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного, засудженого, виправданого допускаються особи, які в установленому законом
порядку уповноважені здійснювати захист їхніх прав і законних інтересів і надавати необхідну
юридичну допомогу (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. „Про
застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві”).

Згідно з частиною другою цієї статті до них належать:
– особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні

(адвокати);
– інші фахівці в галузі права, які на підставі спеціального закону мають право на надання

правової допомоги;
– близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники.
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Фактично, дане положення Постанови Пленуму Верховного Суду України дублює наведені
вище положення Рішення Конституційного Суду України. Але так є лише на перший погляд.
Адже Верховний Суд України пояснює можливість здійснення функцій захисника по
кримінальних справах „іншими фахівцями” (в тому числі і консультантами юридичних клінік)
лише на підставі спеціального закону, який повинний втілювати на практиці конституційні
положення. На сьогодні такого закону не існує, хоча і були спроби його прийняти (проект
Закону України „Про правову допомогу”). Отже, як бачимо, що законної підстави для участі
у досудовому слідстві та судовому розгляді як захисника інших фахівців, крім адвокатів (а
також близьких родичів, опікунів чи піклувальників обвинуваченого в суді), на сьогодні не
існує.

Таке становище не означає, що студенти-консультанти не правомочні брати участі у
провадженні по кримінальних справах. Це свідчить про те, що їх участь у кримінальних справах
повинна обмежуватися двома іншими категоріями:

1) „консультант” – надає право студенту консультувати клієнта з будь-яких питань поза
процесом, а клієнту, в свою чергу, діяти на власний розсуд, враховуючи або ні надані поради;

2) „представник” – надає можливість представляти інтереси потерпілого, цивільного
позивача та цивільного відповідача на підставі ст. 52 КПК України [4, c. 69].

В Україні спеціалізація юридичних клінік саме по кримінальних справах досить обмежена.
Так, в установчих документах одних юридичних клінік правова допомога у кримінальних
справах не передбачена, а в інших – це наявність дієвої спеціалізованої секції. Наприклад,
експериментальна навчальна лабораторія „Правнича клініка” факультету правових наук
Національного університету „Києво-Могилянська академія” не надає допомоги з питань
кримінального права і процесу. А юридична клініка Київського юридичного інституту МВС
спеціалізується на вирішенні завдань кримінально-правового характеру, а також проводить
роботу із засудженими, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі шляхом
особистого прийому та листування. У Прикарпатській юридичній клініці діє кримінально-
правова секція, яка здійснює представництво прав потерпілих (за дорученням). Сумська
обласна громадська організація „Правова допомога” (далі – СОГО „Правова допомога”) надає
консультації з кримінального права і процесу, займається реалізацією соціальних проектів,
один з яких спрямований на ресоціалізацію осіб, засуджених до обмеження або позбавлення
волі [5, c. 14, 17, 23].

На нашу думку, доцільно зазначити, що, крім традиційних юридичних клінік, що
спеціалізуються на кримінальних справах, створюються відповідні імітаційні юридичні клініки.
Так, у вересні 2005 року в Центрі практичного навчання економіко-правового факультету
Донецького національного університету створена імітаційна клініка, яка об’єднала первинні
юридичні клініки та інтернатури кафедри кримінального права та процесу:

– імітаційна клініка „Організація розкриття та розслідування злочинів”;
– імітаційна клініка „Основи професійної майстерності захисника”;
– імітаційна юридична клініка „Основи професійної майстерності державного

обвинувача”;
– юридична інтернатура на базі науково-дослідного експертно-криміналістичного центру

м. Донецька;
– юридична інтернатура з спеціальної підготовки для органів прокуратури Донецької

області;
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– юридична інтернатура „Прокуратура України”.
М. В. Удод, Б. І. Попов, М. В. Акопян зазначають, що така новостворена імітаційна клініка

дає можливість студентам-юристам отримати практичні навички роботи слідчого,
криміналіста, прокурора, адвоката. З цією метою була впроваджена єдина фабула, яка стала
основою для роботи всіх юридичних клінік та інтернатур з кримінального права. Матеріальну
та фінансову підтримку створення і діяльності імітаційної клініки було надано Асоціацією
американських юристів (ABA/CEELI). Така фабула представляє собою опис події злочину та
перелік дій, які провадяться працівниками органів дізнання, досудового слідства, прокуратури
і суду щодо розкриття цього злочину. Завдання, що ставляться студентам-консультантам
юридичних клінік, розміщуються залежно від стадій кримінального процесу, а також етапів
розслідування і розкриття кримінальної справи [6], зокрема:

Завдання І :
1. Скласти постанову про порушення кримінальної справи.
2. Розробити та висунути робочі версії.
3. Скласти план слідчо-оперативних заходів.
4. Скласти процесуальні документи невідкладних, першочергових слідчих дій:
– постанову про призначення експертиз (судових, криміналістичних та ін.);
– протоколи допитів свідків, потерпілого;
– окреме доручення слідчого відповідно до ст. 118 КПК України.
Завдання ІІ. Підготувати висновок криміналістичних і судових експертиз.
Завдання ІІІ. Скласти процесуальні документи наглядової діяльності прокурора за

вказаними фактами.
Завдання IV. Скласти процесуальні документи про притягнення відповідних осіб до

кримінальної відповідальності і виконання з ними процесуальних дій спрямованих на збирання
і закріплення доказів, застосування стосовно них запобіжних заходів і закінчення досудового
слідства.

Завдання V. За даною фабулою провести рольову гру „судовий розгляд”, починаючи з
підготовчої частини і закінчуючи постановою та оголошенням вироку. Весь хід судового
розгляду фіксується відеозйомкою [6].

Крім того, СОГО „Правова допомога” також підготувала методичні вказівки „Особливості
роботи з клієнтом, який потребує допомоги у кримінальній справі”. Цей посібник складається
з шести тем: особливості роботи з клієнтом, який потребує допомоги у кримінальні справі, в
юридичній клініці; професійна етика працівника юридичної клініки, що надає допомогу в
кримінальній справі; інтерв’ювання клієнта, який потребує допомоги у кримінальній справі;
аналіз справи та вироблення позиції по справі; консультування клієнта, який потребує допомоги
у кримінальній справі; складання документів при наданні допомоги клієнту у кримінальній
справі [3, c. 6–8].

Таким чином, відповідна діяльність спеціалізованих імітаційних клінік, підготовка навчально-
методичних матеріалів за конкретними завданнями, що ставляться за фабулою, сприятиме
більш якісній подачі практичного і теоретичного матеріалу студентам юридичної клініки та
його засвоєнню.

Отже, аналіз діяльності юридичних клінік України як суб’єктів надання правової допомоги
дозволяє спостерігати подальшу тенденцію до розширення галузевого спектру надання
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юридичної допомоги, зокрема кримінального і кримінально-процесуального напряму. Це
свідчить про розвиток юридичної клінічної освіти в Україні і вдосконалення її форм.
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ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ: ОСОБЛИВОСТІ
РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Дослідження присвячене проблемі регламентації інституту множинності, зокрема
повторності злочинів, як у вітчизняному, так і зарубіжному кримінальному законодавстві.
У роботі проаналізовано структуру ст. 32 Кримінального кодексу України та проведено
її порівняння з відповідними положеннями кримінального законодавства більшості
пострадянських держав і ряду держав континентальної системи права.

The research is devoted to the problem of regulation the plurality’s institute, in particular a
frequency of crimes like home so foreign criminal legislation. The article analyzes the structure
of st.32 of the Criminal Code of Ukraine and held its comparison with the relevant provisions of
criminal legislation of most post-Soviet states and row states of continental system of right.

Ключові слова: множинність злочинів, повторність, сукупність, рецидив.

Уперше у розділі VІІ Загальної частини Кримінального кодексу України 2001 р. (далі – КК
України) законодавець передбачив такі різновиди (форми) множинності злочинів, як
повторність, сукупність та рецидив1. У радянський період – в Кримінальному кодексі УРСР
1922 р., Кримінальному кодексі УРСР 1927 р., Кримінальному кодексі Української РСР 1960 р.
не передбачалося окремого розділу щодо множинності злочинів, а її прояви фіксувалися за
допомогою таких понять і формулювань, як повторність, неодноразовість, систематичність,
вчинення злочину у вигляді промислу, вчинення кількох злочинів, вчинення злочину особою,
раніше судимою, вчинення злочину особливо небезпечним рецидивістом тощо. Таке
різноманіття законодавчої термінології для позначення окремих випадків вчинення декількох
злочинів не могло не викликати активних дискусій у науці кримінального права щодо виділення
різновидів (форм) множинності [4, с. 96]. Такі дискусії тривають й дотепер і вони не втратили
своєї актуальності.

Одним із різновидів (однією з форм) множинності злочинів є їх повторність. Ст. 32 КК
України, яка має саме таку назву, встановлює:

1. Повторністю злочинів визнається як  вчинення двох або більше злочинів, передбачених
тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.

1
У цій статті для позначення окремих проявів множинності злочинів вживаються словосполучення

„різновиди множинності злочинів” „форми множинності злочинів”. При цьому автор усвідомлює, що
використання саме цих словосполучень потребує спеціального обґрунтування, і планує здійснити його
у одній з наступних публікацій.
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2. Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні
продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних
єдиним злочинним наміром.

3. Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу,
визнається повторним лише у випадках, передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

4. Повторність відсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від
кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за
цей злочин була погашена або знята [1, с. 11].

Мета дослідження – провести порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного
кримінального законодавства стосовно регламентації повторності злочинів і виявити основні
тенденції щодо такої регламентації в кримінальному праві пострадянських держав, та окремих
держав, що відносяться до так званої континентальної системи права.

Якщо проаналізувати структуру ст. 32 КК України, то вона є наступною:
ч. 1 та ч. 3 – встановлюють певні особливості злочинів, що можуть утворювати повторність;
ч. 2 – відмежовує повторність злочинів від одиничного продовжуваного злочину;
ч. 4 – вказує на особливі кримінально-правові ситуації, за яких повторність відсутня [2, с.

70].
Необхідно звернути увагу на те, що ч. 1 ст. 32 КК України закріплює такий вид повторності,

як повторність тотожних злочинів. За змістом ч. 1 ст. 32 КК України тотожні злочини – це
злочини одного виду, вони передбачені однією і тією самою статтею Особливої частини КК,
в назві якої вид злочину, як правило, і знаходить своє відображення.

У свою чергу ч. 3 ст. 32 КК України формулює інший вид повторності – повторність
однорідних злочинів. Вона виникає тоді, якщо особа вчиняє декілька злочинів, передбачених
різними статтями КК України, але лише у випадках, прямо передбачених Особливою частиною
цього Кодексу. Однорідність злочинів – поняття, яке кримінальний закон не встановлює і яке
певний час було дискусійним. Найбільш поширеною стала думка, згідно з якою однорідними
злочинами визнаються такі злочини, які посягають на однакові або подібні безпосередні об’єкти
і вчинені з однією формою вини (обидва умисно або необережно). Це положення було
викладене в п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 3 грудня 1962 р. „Про практику
призначення судами покарання у випадку вчинення нового однорідного чи не менш тяжкого
злочину”. І хоча це роз’яснення формально вже давно не має чинності, практика все одно
орієнтується на нього при вирішенні даного питання [4, с. 100].

Уперше на законодавчому рівні ч. 2 ст. 32 КК України відмежовує повторність злочинів від
одиничного продовжуваного злочину. Крім відмежування повторності злочинів від
продовжуваного злочину, про що прямо зазначено в ч. 2 ст. 32 КК України, цю форму
множинності злочинів необхідно відрізняти також від так званого складеного злочину та
злочину, склад якого передбачає кілька альтернативних діянь [2, с. 72].

Ч. 4 ст. 32 КК України фіксує окремі кримінально-правові ситуації, за яких вчинений особою
злочин не може бути елементом повторності:

– за вчинений злочин особа була звільнена від кримінальної відповідальності за підставами,
встановленими законом;

– судимість особи за вчинений нею злочин знята або погашена.
Порівняльно-правовий аналіз вітчизняного кримінального законодавства та кримінального

законодавства окремих зарубіжних держав свідчить про те, що виділення повторності злочинів
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як різновиду (форми) їх множинності є характерним для кримінального законодавства
більшості колишніх республік Радянського Союзу та деяких країн, які перебували у так званому
соціалістичному таборі. У кримінальному праві держав далекого зарубіжжя повторність
злочинів на рівні його Загальної частини практично не виокремлюється.

Майже у всіх кримінальних кодексах пострадянських держав у статтях їх Загальної частини
дається визначення понять „повторність” або „неодноразовість злочинів”, „сукупність
злочинів” і „рецидив злочинів”. При цьому у кримінальних кодексах чотирьох пострадянських
держав (Республіки Узбекистан, Азербайджанської Республіки, Грузії та Республіки Білорусь)
виокремлено розділи під назвою „Множинність злочинів”, але у статтях, що містяться у цих
розділах, визначення поняття „множинність злочинів” не дано. Водночас у них визначаються
поняття „повторність злочинів”, „сукупність злочинів” і „рецидив злочинів”. У Кримінальних
кодексах інших пострадянських держав (Російської Федерації, Республіки Казахстан, Республіки
Вірменія, Республіки Молдова, Азербайджанської Республіки, Латвійської Республіки,
Литовської Республіки, Республіки Таджикистан, Киргизької Республіки, Республіки Вірменія)
визначення понять окремих форм множинності злочинів дається у статтях, які містяться у
розділах, що стосуються злочину.

Порівнюючи структуру статей щодо повторності злочинів та  окремих їх формулювань,
ми виділили декілька цікавих моментів. Наприклад, повністю відповідає ст. 32 КК України за
формулюванням і структурою ст. 21 Кримінального кодексу Республіки Вірменія від 29 квітня
2003 року2.

Стосовно повноти регламентації повторності злочинів заслуговує на увагу ст. 19
Кримінального кодексу Республіки Таджикистан від 21 травня 1998 року (далі – КК Республіки
Таджикистан). Цікавою ця стаття є насамперед завдяки своїй структурі – вона складається з 6
частин і, на нашу думку, найбільш повно регламентує цю форму множинності злочинів
порівняно з відповідними статтями кримінальних кодексів інших пострадянських держав.
Структура ст. 19 КК Республіки Таджикистан наступна:

ч. 1 – встановлює особливості вчинення злочинів, які утворюють повторність тотожних
злочинів;

ч. 2 – встановлює особливості вчинення злочинів, які утворюють повторність однорідних
злочинів;

ч. 3 – вказує на особливі кримінально-правові ситуації, за яких повторність відсутня;
ч. 4 – вказує на особливості кваліфікації повторності злочинів;
ч. 5 – відмежовує повторність злочинів від одиничного продовжуваного злочину;
ч. 6 – відмежовує повторність злочинів від одиничного триваючого злочину.
Цікавим є підхід, застосований у Кримінальному кодексі Республіки Молдови від 18 квітня

2002 року (далі – КК Республіки Молдови). По-перше, глава ІІ Загальної частини „Злочин”
сформована так, що окремою нормою закріплює такі поняття, як „одиничний злочин” (ст. 28),
„триваючий злочин” (ст. 29), „продовжуваний злочин” (ст. 30) та „повторний злочин” (ст. 31).
Повторним злочином визнається вчинення двох або більше ідентичних чи схожих діянь,
передбачених однією і тією самою кримінальною нормою, за умови, що особа не була
засуджена за жоден із них та не сплинув строк їх давності. Вчинення двох або більше діянь,

2
Тексти використаних у даній статті кримінальних кодексів одержано на федеральному правовому

порталі (v. 3.2.) „Юридическая Россия” (http://law.edu.ru)
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передбачених різними статтями КК, визнається повторним злочином у випадках, передбачених
Особливою частиною цього КК.

По-друге, лише КК Республіки Молдови у ст. 32 дає визначення поняття „множинність
злочинів”. Під нею розуміється вчинення декількох злочинів однією особою за умови, що
принаймні за два із них не має процесуальних перешкод для порушення нової кримінальної
справи і що особа не була засуджена за жодний із них (ч. 1). Згідно з ч. 2 цієї статті множинність
злочинів проявляється, залежно від обставин справи, у сукупності злочинів чи їх рецидиві.
Отже, законодавець у КК Республіки Молдови відмовляється від загальноприйнятої на
пострадянському просторі моделі різновидів (форм) множинності, формуючи її лише з
сукупності та рецидиву, та відмовляється від вживання терміна „повторність злочинів”,
використовуючи натомість поняття „повторний злочин”.

До речі, такий підхід, де замість поняття „повторність злочинів” використовується поняття
„повторний злочин”, уперше на пострадянському просторі було запроваджено у
Кримінальному кодексі Грузії від 22 липня 1999 року.

Необхідно додати, що серед пострадянських держав не виділяється повторність злочинів
як окремий різновид (форма) множинності у кримінальному праві Литовської Республіки
(КК передбачає лише такий прояв множинності, як рецидив), Естонської Республіки
(Пенітенціарний кодекс цієї республіки взагалі не передбачає множинність злочинів та її
різновидів (форм). Особлива ситуація щодо повторності злочинів склалася в кримінальному
праві Російської Федерації.

Щодо останньої, то Кримінальний кодекс Російської Федерації, прийнятий 13 червня 1996
року (далі – КК РФ), спочатку передбачав три форми множинності злочинів: неодноразовість
(ст. 16), сукупність (ст. 17) та рецидив (ст. 18). Федеральним законом РФ від 8 грудня 2003 р. №
161-ФЗ були внесені суттєві зміни до КК РФ, в тому числі і щодо відповідальності за
множинність злочинів. З КК РФ була виключена ст. 16, яка визначала поняття неодноразовості
злочинів та її правових наслідків. Одночасно були внесені зміни до ч. 1 ст. 17 „Сукупність
злочинів”, а ст. 18 „Рецидив злочинів” була викладена в новій редакції [6, с. 19]. Таким чином,
Російська Федерація також відмовилася від такого різновиду (форми) множинності, як
повторність злочинів.

У деяких країнах колишнього так званого соціалістичного табору  по-різному вирішується
питання нормативного визначення поняття як повторності злочинів, так і їх множинності
взагалі.

Наприклад, у Кримінальному кодексі Республіки Польща від 1 січня 1997 року взагалі не
вживаються словосполучення: повторність, сукупність, рецидив, множинність злочинів.

Інший приклад – глава друга Загальної частини Кримінального кодексу Республіки Болгарії
від 15 березня 1968 року (далі – КК Республіки Болгарії) містить розділ IV „Множинність
злочинів”, який складається з восьми статей, однак не містить нормативного визначення
таких понять, як „повторність”, „сукупність” та „рецидив злочинів”, хоча при цьому
виокремлює „небезпечний рецидив” У статтях цього розділу визначається порядок
призначення покарання при вчиненні особою декількох злочинів.

Зокрема в ст. 28 КК Республіки Болгарії зазначено: „Передбачене в Особливій частині КК
покарання за злочин, вчинений повторно, призначається, якщо особа вчинила злочин після
того, як вона була засуджена вироком, який набрав законної сили, за другий такий самий

http://law.edu.ru
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злочин. Це положення застосовується й тоді, коли воно стосується однакових видів злочинів
проти громадської і особистої власності”.

Ще один приклад: у главі IV Загальної частини Кримінального кодексу Китайської Народної
Республіки від 14 березня 1997 року є § 4, що має назву „Множинні злочини та покарання”,
однак у ньому також відсутнє нормативне визначення як самої множинності, так і її різновидів
(крім рецидиву, якому присвячено § 2 цієї само глави). Даний параграф регламентує порядок
призначення покарання за декілька вчинених злочинів.

Як зазначалося вище, в кримінальному праві більшості держав далекого зарубіжжя, які
належать до континентальної системи права, повторність злочинів окремо не виділяється. Як
правило, у їх кримінальних кодексах встановлено порядок призначення покарання або лише
за сукупністю злочинів, або за наявності сукупності та рецидиву. При цьому зазвичай не
міститься нормативного визначення „сукупності” та „рецидиву злочинів”. До першої групи
можуть бути віднесені, зокрема, Кримінальний кодекс Голландії 1881 року і Кримінальний
кодекс Іспанії 1995 року, до другої – Кримінальний кодекс Республіки Аргентини 1921 року,
Кримінальний кодекс Швеції 1962 року, Кримінальний кодекс Бельгії 1867 року або
Швейцарський Кримінальний Кодекс 1937 року.

Необхідно звернути увагу на Кримінальний кодекс Японії від 24 квітня 1907 року ( надалі –
КК Японії) та Кримінального кодексу Республіки Корея від 18 вересня 1953 року, які не
вживають терміна „повторність злочинів”, однак дають визначення „повторного злочину”.
Так, ч. 1 ст. 56 КК Японії фіксує, що „повторним скоєнням злочину вважається, якщо особа,
засуджена до позбавлення волі з примусовою працею, протягом п’яти років з дня закінчення
виконання покарання або дня звільнення від його виконання знову вчинила злочин, за який
повинно бути призначене строкове позбавлення волі з примусовою працею”.

Таким чином, проведене дослідження, а саме вибірковий порівняльно-правовий аналіз
відповідних норм кримінального права України та кримінального права окремих зарубіжних
держав континентальної системи права показав, що питання повторності злочинів, як і їх
множинності в цілому, вирішуються в сучасному кримінальному праві по-різному.

Отже, на підставі зазначеного можна зробити такі висновки:
1. Незважаючи на те, що найбільш повно повторність злочинів регламентована в

кримінальному праві пострадянських держав, тенденції щодо такої регламентації досить
неоднозначні. Так, у більшості кримінальних кодексів колишніх союзних республік СРСР
нормативне закріплення повторності злочинів є однотипним і в основних своїх рисах подібне
до того, що є в КК України. Водночас повторність злочинів як окремий різновид їх множинності
взагалі не передбачена у КК Литовської Республіки та ПК Естонської Республіки. Російська
Федерація відмовилася від виділення у КК неодноразовості злочинів у 2003 році. КК Грузії та
КК Республіки Молдова замість поняття „повторність злочинів” використовують поняття
„повторний злочин”.

2. Кримінальне законодавство тих зарубіжних країн, які певний час належали до так званого
соціалістичного табору, також по-різному вирішує питання регламентації повторності
злочинів. Деякі кримінальні кодекси взагалі не містять положення щодо множинності та її
різновидів (форм), а деякі акцентують свою увагу лише на рецидиві.

3. Кримінальним законодавством деяких інших зарубіжних держав, що належать до
континентальної системи права, зазвичай передбачено особливості кримінальної
відповідальності за сукупність злочинів, а у ряді країн і за рецидив злочинів. При цьому, як
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правило, увага акцентується на призначенні покарання за наявності сукупності або рецидиву
злочинів.

У подальших дослідженнях передбачається  провести порівняльно-правовий аналіз
регламентації повторності злочинів у кримінальному праві зарубіжних держав так званої
англо-саксонської правової системи. Потребують також спеціального вивчення зазначені вище
підходи у кримінальному праві тих держав континентальної правової системи, які відмовилися
від виділення повторності злочинів як окремого різновиду їх множинності – з аналізом
аргументів такої відмови, сформульованих у відповідних теоретичних джерелах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. на 10 лютого

2010 року : (Відповідає офіц. текстові). – К. : Алерта; КНТ ; ЦУЛ. – 152 с.
2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл.

та доповн. / [відп. ред. С. С. Яценко]. – К.: А.С.К., 2006. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.).
3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5-те вид., переробл.

та доповн. / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – К. : Юридична думка, 2008. – 1216 с.
4. Зінченко О. І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання : монографія

/ О. І. Зінченко, В. І. Тютюгін ; [за заг. ред. проф. Тютюгіна В.І.] – Харків: Фінн, 2008 – 336 с.
5. Кривошеин П. К. Повторность в советском уголовном праве (теоретические и

практические проблемы) / Кривошеин П. К. – К. : Выща шк., 1990. – 159 с.
6. Стрижевська А. А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України : дис. … канд.

юрид. наук / А. А. стрижевська. – К., 2007. – 201 с.
7. Плотникова М. В. Неоднократность преступлений в уголовном праве России : автореф.

дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / М. В. Плотникова. – М., 2003. – 16 с.
8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //lav.edu.ru

Стаття надійшла до редакції 27 листопада 2010 р.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(54) 2011 261

УДК 343.294
О. В. Савенков,
Національна академія
внутрішніх справ України

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ САМООБМОВИ ПРИ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИ

У даній статті досліджено проблему самообмови, як обставини, що виключає право
особи, незаконно притягнутої до кримінальної відповідальності, на відшкодування
заподіяної шкоди. Дано визначення терміна „самообмова”, умови, за яких самообмова
може вважатися встановленою, підстави, умови та порядок відшкодування шкоди,
заподіяної особі незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, та обставини,
що виключають право вимагати компенсації шкоди. Автор зазначає, що самообмова
повинна виключати тільки право реабілітованої особи на відшкодування майнової та
моральної шкоди в грошовій формі за рахунок державного бюджету. Якщо ж особа
визнана невинуватою у вчиненні, їй не можна відмовляти у праві на усунення наслідків
моральної шкоди.

This article examines the problem „samoobmovy” as circumstances that preclude a person
illegally held criminally liable for compensation for damages. We give a definition of
„samoobmova” conditions under which samoobmova can be established, the grounds, the
conditions and procedure for compensation for damage caused to the person of illegal criminal
responsibility, and the circumstances which exclude the right to demand compensation. In
conclusion the author gives his vision that samoobmova should exclude only the right of the
person for compensation of property and moral damages from the state budget. If the person is
innocent of committing the crime it should not be denied the right to eliminate the consequences
of non-pecuniary damage.

Ключові слова: відшкодування шкоди, заподіяної особам незаконними процесуальними
діями, відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої безпідставним засудженням,
право реабілітованої особи, самообмова, вина, самозвинувачення, моральна шкода.

Відповідно до ст. 56 Конституції України кожний має право на відшкодування за рахунок
держави матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними
своїх повноважень. У ч. 4 ст. 62 Конституції України зазначено, що у разі скасування вироку
суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану
безпідставним засудженням.

Згідно з ч. 1 ст. 53–1 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК), у разі
закриття кримінальної справи за відсутності події злочину, відсутності в діянні складу злочину
або через те, що не доведено участь особи у вчиненні злочину, а також у разі постановлення
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виправдувального вироку орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов’язані роз’яснити
особі порядок поновлення її порушених прав і вжити необхідних заходів для відшкодування
шкоди, завданої особі внаслідок незаконних засудження, притягнення як обвинуваченого,
затримання, застосування запобіжного заходу та у разі незаконного продовження виконання
призначеного покарання у випадках, коли кримінальний закон, який усуває караність діяння,
набрав чинності.

У ч. 2 ст. 53-1 КПК зазначено, що підстави і порядок відшкодування шкоди визначаються
законодавством України. Таким є Закон від 1 грудня 1994 р. „Про порядок відшкодування
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури і суду” (далі – Закон), Положення про застосування цього Закону, яке затверджено
наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від
4 березня 1996 р. № 6/5, 3, 41.

Правові питання, які виникають при застосуванні законодавства про відшкодування шкоди,
заподіяної особам незаконними процесуальними діями та рішеннями державних органів і
посадових осіб, які ведуть кримінальний процес, уже розглядали такі науковці, як О. О. Лов’як,
О. В. Капліна, І. С. Ніжинська, В. Д. Новіков, В. Т. Нор, М. Є. Шумило, Г. Б. Яновицька та ін.
Разом з тим залишається малодослідженою проблема самообмови, як обставини, що
виключає право особи, незаконно притягнутої до кримінальної відповідальності, на
відшкодування заподіяної шкоди, розгляд якої і є метою цієї статті.

У наведеному Законі не передбачено цю обставину. Після набрання ним чинності 17
січня 1995р., у юридичній літературі були висловлені пропозиції доповнити реабілітаційне
законодавство правилом, згідно з яким у разі самообмови особа може бути частково чи
повністю позбавлена права на відшкодування шкоди, заподіяної судовими та слідчими
органами, що відповідало б п. 6 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
і ст. 3 Протоколу № 7 до Європейської конвенції про захист прав людини і основних
свобод[1, с. 5].

Висловлена пропозиція була реалізована у Цивільному кодексі України (далі – ЦК),
прийнятому у 2003 р. У ч. 4 ст. 1176 ЦК вказано, що фізична особа, яка у процесі дізнання,
досудового слідства або судового розгляду шляхом самообмови перешкоджала з’ясуванню
істини і цим сприяла незаконному засудженню, незаконному притягненню до кримінальної
відповідальності, незаконному застосуванню як запобіжного заходу тримання під вартою
або підписки про невиїзд, незаконному затриманню, не має права на відшкодування шкоди [2].

Позбавлення такого права є санкцією за помилкове визнання обвинувачуваним своєї
вини. І цю санкцію не можна не визнати справедливою. Невинна особа свідомо, добровільно
прирікає себе на тяготи, що неминуче пов’язані з засудженням, взяттям під варту, вводить
державні органи в оману, змушує їх працювати даремно і так об’єктивно дискредитує їх [3, с. 13].

Перед тим як аналізувати наведене правове положення, необхідно зазначити, що проблема
обставин, які виключають право реабілітованої особи на відшкодування незаконно заподіяної
шкоди, має давню історію. Уже у 19 ст. законодавство більшості країн Європи передбачало
норми про відмову у відшкодуванні шкоди тим особам, що хоча і були визнані невинуватими
у вчиненні злочину, але самі викликали на себе обвинувачення. Мета цих норм полягала у
попередженні виплат таким особам грошей з державної скарбниці. Обставинами відмови у
праві на відшкодування шкоди були такі:1) процесуальна поведінка обвинувачуваних
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(намагання втекти, приховування слідів злочину, схиляння свідків до дачі завідомо неправдивих
показань); 2) навмисне самозвинувачення.

Науковцями того часу (Бонневіль-де-Марсанжи, Гейер, Шлейнглейн, Філіпс, Ленцман,
Шварц) широко тлумачилося поняття „процесуальна провина особи”. Вони вважали, що така
провина не може бути причиною відмови у праві на відшкодування заподіяної шкоди [4, с. 5].
Ці теорії були піддані критиці І. Я. Фойницьким [5, с. 68–74]. П. І.Люблинський також негативно
оцінював інші обмеження в реалізації права на відшкодування шкоди, передбачені, зокрема,
у законодавстві Німеччини (груба безчесність, аморальність діяння особи, взятої під варту;
вчинення злочинного діяння в стані сп’яніння; визнання особи рецидивістом; перебування
особи під наглядом поліції і т.д.) [6]. В. Ширяєв вважав, що поведінка притягнутої до
кримінальної відповідальності особи під час провадження щодо неї кримінальної справи
(намагання втекти, сховати сліди злочину, вступити в змову зі свідками чи своїми завідомо
неправдивими показаннями перешкодити провадженню розслідування) не може позбавляти
його права на відшкодування шкоди після виправдання [7].

Проаналізуємо також ч. 4 ст.1176 ЦК. Розглянемо умови, за яких самообмова може
вважатися встановленою. Це необхідно для того, щоб виключити випадки її широкого
тлумачення [8, с. 11]. У юридичній літературі ці умови визначені [9, с. 5]. Самообмова повинна
виражатися в показаннях обвинувачуваного, зафіксованих у протоколі його допиту. Відмова
від дачі показань, ненадання доказів, дача неправдивих показань, але не таких, що викривають
обвинуваченого у вчиненні злочину, умовчування про його обставини, що виправдують, не
є самообмовою. Ці випадки так званої процесуальної провини не можуть бути підставою для
відмови у відшкодуванні шкоди.

Інший підхід до даної проблеми означав би порушення принципу презумпції невинуватості
і заснованого на цьому принципі положення про те, що ніхто не зобов’язаний доводити свою
невинуватість у вчиненні злочину (ч.  ст. 2 Конституції України), що суд, прокурор, слідчий і
особа, яка провадить дізнання, не можуть перекладати обов’язок доказування на
обвинуваченого (ч. 2 ст. 22 КПК).

Однак і в наведеному випадку, як правильно зазначає Л. А. Прокудіна, необхідно
враховувати, що слідчий, зіткнувшись з визнанням обвинувачуваним своєї вини, зобов’язаний
зібрати докази, що підтверджують його істинність, і не притягувати особу як обвинувачену,
коли визнання не знаходить підтвердження. Якщо ж особа притягнута як обвинувачена тільки
на підставі самообмови, а згодом реабілітована, наявним є порушення  кримінально-
процесуального закону, яким урегульовані підстави прийняття такого рішення [10, с. 14].

Вина обвинувачуваного, що обмовив себе у вчиненні злочину, може виражатися тільки в
умислі. Така умова позбавлення реабілітованої особи права на відшкодування незаконно
заподіяної шкоди цілком відповідає вимогам ч. 1 ст. 1193 ЦК. Якщо ж самообмова є наслідком
необережності обвинуваченого (наприклад, надання ним помилкових показань через
розгубленість або у стані нервово-психічного напруження) або омани, то ця обставина не
повинна позбавляти його права на компенсацію [11, с. 15–16].

Самообмова повинна бути добровільним вольовим рішенням обвинуваченого, що
сформувалося незалежно від діяльності особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора,
суду. Якщо ж самообмова є наслідком застосування до нього фізичного чи психічного
насильства, погроз та інших незаконних заходів, такі показання не повинні виключати право
реабілітованої особи на відшкодування незаконно заподіяної шкоди. Саме так регулювалося
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це питання у п. 3 Інструкції від 2 березня 1982 р. про застосування Положення про порядок
відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання,
попереднього слідства, прокуратури та суду [12, с. 3–10].

Факт застосування до підозрюваного, обвинуваченого насильства, погроз та інших
незаконних заходів повинний встановлюватися прокурором. Такий висновок можна зробити,
проаналізувавши зміст наказу Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 4гн
„Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять
дізнання та досудове слідство” [13]. У цьому наказі вказано, що відповідні прокурори повинні
забезпечувати перевірку скарг на дії та рішення органів дізнання та слідчих. Заяви щодо
застосування погроз, фізичного насильства, інших незаконних методів дізнання та досудового
слідства повинні перевірятися після прийняття рішення відповідно до ст. 97 КПК.

Необхідно зазначити, що у КПК деяких країн передбачені відповідні глави, у яких визначені
підстави, умови, порядок відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконним притягненням
до кримінальної відповідальності, та обставини, що виключають право вимагати компенсації
шкоди. Наприклад, КПК Республіки Казахстан містить главу 4 „Реабілітація. Відшкодування
шкоди, завданої незаконними діями органу, що веде кримінальний процес” [14]. У ч. 4 ст. 40
цієї глави йдеться про те, що шкода не підлягає відшкодуванню особі, якщо доведено, що вона
у процесі дізнання, досудового слідства та судового розгляду шляхом добровільної самообмови
перешкоджала встановленню істини і тим самим сприяла настанню наслідків, вказаних у ч. 1
цієї статті.

На нашу думку, і КПК України доцільно доповнити відповідною главою, у якій, разом з
іншими положеннями, потрібно передбачити норму про самообмову, як обставину, що
виключає право реабілітованої особи на відшкодування шкоди, заподіяної незаконним
притягненням до кримінальної відповідальності. Пропонуємо викласти її у такій редакції:
„Особа, яка у процесі проведення дізнання, досудового слідства чи судового розгляду
кримінальної справи шляхом добровільної самообмови перешкоджала встановленню істини
і цим сприяла незаконному засудженню, незаконному притягненню до кримінальної
відповідальності, незаконному застосуванню запобіжного заходу, незаконному затриманню,
не має права на відшкодування шкоди. Особа має право на відшкодування шкоди у тому
випадку, коли самообмова є наслідком застосування до неї  психічного чи фізичного
насильства, погроз та інших незаконних заходів”.

Також пропонуємо у ст. 32 КПК дати визначення терміна „самообмова”, під якою потрібно
розуміти добровільні показання  підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного про вчинення
злочину, що не є таким або вчинений іншою особою, які надані під час допиту особі, яка
провадить дізнання, слідчому, прокурору та суду.

На нашу думку, виходячи із викладеного, не можна визнати самообмовою добровільну
явку особи з повинною, яка виявилася неправдивою. Крім того, у ч. 4 ст. 54 глави 7 „Реабілітація”
Модельного КПК для держав учасників СНД зазначено, що  не підлягає відшкодуванню шкода
заподіяна особам, перерахованим у п.п. 1–5 ст. 53 цього Кодексу, якщо буде доведено, що
вони сприяли початку їх кримінального переслідування та застосуванню до них примусових
заходів добровільною явкою з повинною [15]. Також, відповідно до ст.  57 КПК
Азербайджанської Республіки, шкода не відшкодовується за умови, що вказані у ст. 56 цього
Кодексу, особи з’явилися з повинною [16].
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Потрібно акцентувати увагу на тому, що самозвинувачення, внаслідок якого було
притягнуто невинувату особу до кримінальної відповідальності, не може бути підставою для
відмови їй у тому, щоб органи досудового розслідування, прокурор, суд вжили необхідних
заходів щодо поновлення її порушених прав. Самообмова повинна виключати тільки  право
реабілітованої особи на відшкодування майнової та моральної  шкоди  в грошовій формі за
рахунок державного бюджету. Якщо ж особа визнана невинуватою у вчиненні злочину
незважаючи на те, що її дії перешкоджали встановленню істини в справі, їй не можна відмовляти
у праві на усунення наслідків моральної шкоди. У цьому випадку немайнове відшкодування
моральної шкоди є необхідною мірою, такою як і виправдувальний вирок, постанова про
закриття кримінальної справи за реабілітуючими підставами.

Так, відповідно до ст. 11 Закону, у разі постановлення виправдувального вироку, закриття
кримінальної справи за відсутності події злочину, відсутності у діянні складу злочину або
недоведеністю участі особи у вчиненні злочину, орган дізнання, слідчий, прокурор або суд
зобов’язані на прохання реабілітованої особи в місячний термін письмово повідомити про
своє рішення трудовий колектив або громадські організації за місцем проживання. Якщо
відомості про засудження або притягнення особи до кримінальної відповідальності,
застосування до неї як запобіжного заходу взяття під варту були опубліковані в пресі, то на
вимогу цієї особи, а в разі її смерті на вимогу її родичів чи органу дізнання, слідчого, прокурора
або суду редакції протягом одного місяця повинні зробити повідомлення про рішення, що
реабілітує особу, відповідно до ст. 37 Закону „Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні”. Також, незважаючи на наявність самообмови, повинні бути вжиті заходи щодо
поновлення реабілітованої особи в інших правах, передбачених ст.ст. 4, 6, 7 Закону.
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ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ: ШЛЯХИ
ЗАПОБІГАННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

У статті розглянуто окремі проблеми кримінологічної профілактики професійних
ризиків на виробництві. Проаналізовано основні фактори, причини та умови, що сприяють
виникненню професійних ризиків, та запропоновано окремі кримінологічні заходи
профілактики у сфері запобігання професійним ризикам.

In this article are examined some aspects of criminological prevention of occupational risks
in the workplace. An author analyzed the key factors, causes and conditions facilitating the
emergence of occupational hazards and suggested some criminological preventive measures in
prevention of occupational risks.

Ключові слова: професійні ризики, охорона праці, заходи профілактики, причини
ризиків професії, виробництво.

Актуальність кримінологічної проблематики щодо попередження професійних ризиків
різко загострилася у поточному столітті науково-технічної революції й інтенсивно підвищується
з кожним роком. Ця принципово важлива обставина пояснюється загостренням
суперечностей між психофізичними особливостями людей та об’єктивними можливостями
науково-технічного прогресу, між потребою людини та станом навколишнього виробничого
середовища.

Ситуацію із загостренням професійних ризиків значно обтяжує також і складна
криміногенна ситуація в Україні, що, генеруючи професійні ризики, вийшли на принципово
нові, ще більш небезпечні рівні, перетворилася у реальну криміногенну загрозу управлінню
економікою країни, національній безпеці, українській державності.

Загострюють ситуацію із професійними ризиками також суперечності перехідного періоду
в економіці і суспільстві, подальше поглиблення ринкових реформ, а також завдання
повномасштабного вирішення проблеми національної безпеки.

Загалом науково-технічний прогрес з його безсумнівними перевагами має суттєві негативні
наслідки технічного характеру у вигляді ризиків професій, їх постійного кількісного збільшення,
значного ускладнення. Тому „поліпшення умов праці та її змісту – органічна складова
соціальної та економічної стратегії” [8, c. 3].

Проблема забезпечення професійної безпеки як глобальна складова соціального буття, –
за словами Е. Гіденса, – це не просто абстрактна інтелектуальна царина, вона має великі
практичні перспективи застосування в житті кожної окремої людини. „Більшість водіїв, –
наприклад, наголошує автор, – не тільки девіанти, а й злочинці. Бо, якщо поблизу не видно
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поліцейського автомобіля, майже всі вони регулярно перевищують дозволену
швидкість” [4, c. 210].

Стосовно цього фахівці більше уваги приділяють проблематиці моделювання небезпечних
процесів у відносинах людини, техніки, природи. Так, П. Г. Белов стосовно взаємин з
природним середовищем, наголошує: „Першопричина суперечностей зумовлена
еволюційною кризою людства – застарілим ставленням людей до біосфери як до невичерпного
запасу ресурсів, невідповідністю нових засобів виробництва і традиційних способів їх
використання. Згідно зі статистикою, саме через це за останні 20 років ХХ століття відбулося
56 % усіх найбільших аварій у промисловості та на транспорті. При цьому шкода від аварійності
і травматизму досягла 5–10 % від валового національного продукту промислово розвинених
країн, а забруднення навколишнього середовища та недосконала техніка безпеки є причинами
передчасної смерті 20–30 % чоловіків і 10–20 % жінок” [1, c. 4; 3].

У спеціальній літературі фактично стали стереотипними роздуми стосовно того, що одним
із центральних завдань науки є вивчення особливостей професійної діяльності з обов’язковим
урахуванням того, що вона найчастіше відбувається під впливом поточно складних, а нерідко
– й екстремальних умов. Загалом такі умови викликають зростаючі стресові стани, коли
надмірні вимоги до психічних можливостей людей мають явно травмуючий характер. „На
сучасному етапі технічного розвитку суспільства, пише стосовно цього A. M. Большакова, –
представники багатьох професій змушені виконувати свої обов’язки за наявності загрози
життю або фізичному чи психологічному здоров’ю” [2, c. 34; 10]. Тобто йдеться про те, що
„навіть дуже мала небезпека може за певних обставин призвести до смертельного
наслідку” [9, c. 58].

Тому важливо наголосити, що врахування значення кожного професійного ризику
спрямоване на підвищення реального рівня його нейтралізації (усунення). Тобто необхідно
виходити з того, що „минуле не можна змінити, а майбутнє – можна” [12, c. 16]. Головне
полягає в тому, щоб своєчасно встановити той чи інший професійний ризик, а потім
оперативно на нього впливати, докорінно знешкоджуючи його.

Отже, професійне життя сповнене факторами передбачених і, нерідко, непередбачених
ризиків, багато з яких мають тенденцію до криміналізації, особливо в умовах певної
криміналізації економіки взагалі [11, c. 135–142].

Домінуючі риси професійних ризиків за аналогією певною мірою нагадують віруси
захворювання на грип, які, затаївшись, „дрімають”, а потім зненацька підкошують здоров’я
людей, кожного разу, змінюючи свої ознаки та властивості, на певний час відступають, щоб
знову повернутися. З урахуванням часто змінюваних напрямів професійних ризиків і
можливості їх миттєвих загострень принципового значення набуває науково вивірена
методологічна озброєність щодо них.

Головна попереджувальна ідея стосовно боротьби з професійними ризиками полягає в
тому, щоб психологічна адаптація, що виникла, являла собою єдність адаптації індивіда до
фізичних і психічних умов виробничого середовища, особливо до засобів праці – джерел
підвищеної небезпеки, тих чи інших складних технологічних процесів. Загальними показниками
адаптованості є задоволення змістом та умовами праці, якщо ці умови спроможні зводити
ризики до прийнятного мінімуму [5, c. 107].
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Адаптованість працівника до соціальних і технічних компонентів професійного середовища
є соціально-психологічним аспектом щодо почуття необхідної захищеності від „агресії” техніки,
технологій.

Звичайно, зведення професійних ризиків до прийнятного мінімуму та вміння бачити і
враховувати залишкові ризики активно сприяють адаптаційним процесам до діючих умов
праці. В основі адаптації працівника до виробничого середовища знаходиться єдність почуття
безпечних умов праці та професійної культури, яка має на меті формування професійної
свідомості, моралі.

Компонентом методологічних розробок щодо боротьби з професійними ризиками є
інформаційні підходи. Проте практика свідчить, що методи, здебільшого, кількісного та якісного
аналізу статики і динаміки професійних ризиків нерідко страждають на формалізм. Найчастіше
такий формалізм пов’язаний з певним відривом практики і теорії, коли домінує занадто
теоретизований ухил.

Так, часто методичні підходи, по-перше, обмежуються оцінками суто економічних
показників, по-друге, програмуються для вузькогалузевих специфічних потреб, або, по-третє,
безпосередньо не спрямовані на раннє виявлення причинності професійних ризиків у руслі
динаміки науково-технічного прогресу. Отже, склалася стійка, багаторічна ситуація, коли
„чекають” реалізації професійних ризиків, щоб потім з ними боротися, тобто певною мірою
ігнорується попереджувальна функція ранньої профілактики.

Відомо, що відповідальні спеціалісти обмежуються тим, що в основу вихідної інформації
про якість безпеки виробничого середовища та особливості причин (умов) формування
ризиків (небезпек) покладено лише діючу обліково-звітну документацію окремих підприємств.
Вона часто повторюється, є формалізованою, а тому реально відстає від центральних завдань
раннього технічного та кримінологічного попередження. Це стосується й характеру відомчих
розслідувань аварій, травмувань, коли зафіксована документація рідко стає в пригоді
попередньому слідству при порушенні кримінальних справ.

З урахуванням виробничого сьогодення з його кризовими елементами досить вдало
сприймаються запропоновані Науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин
Міністерства соціальної політики України чотири методичні критерії (напрями) нейтралізації
професійних ризиків. Ідеться про врахування таких критеріїв.

Перший ступінь діяльності з нейтралізації професійних ризиків – це системна можлива
оцінка професійних ризиків на основі даних про кількість травм (захворювань) щодо
чисельності працюючих з відповідним аналізом якісного стану внутрішньовиробничого
середовища. При цьому кількісна оцінка складається з трьох структурних компонентів:

а) техніко-технологічної сутності і рівня професійних ризиків, які призвели до травмувань
або захворювань;

б) характеристики професійних ризиків, які стали причиною професійних захворювань;
в) характеристики професійних ризиків, що сприяли хронічним, виробничо-зумовленим

захворюванням (виділяється шість розрядів ступеня професіональних ризиків – прийнятний,
підвищений, високий, дуже високий, надзвичайно високий, абсолютний).

Другий ступінь діяльності з нейтралізації професійних ризиків – це така характеристика
умов праці, яка враховує одночасно три величини:

а) середні строки настання шкоди здоров’ю;
б) мінімальні строки;
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в) максимальні строки.
Під час цих розрахунків використовуються всі значення фактичних строків настання шкоди

здоров’ю за кожним з трьох його видів, а також враховуються форми шкоди, заподіяної
здоров’ю.

Третій ступінь діяльності з нейтралізації професійних ризиків полягає у вивченні і
врахуванні експозиційних зон діючих ризиків. Маються на увазі три таких зони:

а) безпечна – стаж не досягає мінімального строку настання пошкодження здоров’я;
б) гранична – стаж, що дорівнює мінімальному строку або перевищує його, але не досягає

середнього строку настання шкоди здоров’ю;
в) небезпечна зона – стаж, що дорівнює середньому строку або перевищує його.
Четвертий ступінь діяльності з нейтралізації професійних ризиків – це урахування

такого критерію професійного ризику, як ранг небезпечного фактора. Він відображає наслідки
травмуючого впливу на організм людини (людей). Тут враховується шість рангів небезпечного
і шкідливого виробничого фактора відповідно до розрядів ступеня професійного ризику.

Говорячи про методичні підходи до оцінки професійних ризиків як потенційної небезпеки
здоров’ю (травмування, захворювання) в результаті професійної діяльності, спеціалісти
загалом визнають, що чітке формулювання поняття професійного ризику пов’язане з
методичними труднощами, й сьогодні це завдання повністю ще не вирішене, тому що
запропоновані методи його кількісного встановлення є найчастіше теоретизуваннями [6, c. 340].

Наведені вище методологічні і методичні рекомендації практичного сприймання
професійних ризиків значною мірою усувають існуючі прогалини. Стосовно цього науковці
справедливо наголошували: „Результати оцінки професійного ризику відкривають можливості
диференційовано здійснювати профілактичні заходи, обґрунтовувати оптимальний стаж робіт
у небезпечних і шкідливих умовах праці, встановлювати тривалість трудового контракту, строків
його перегляду, склад груп диспансерного нагляду, термінів періодичних медоглядів,
адекватного надання пільг та компенсацій, диференціації тарифів внесків підприємств на
страхування від нещасних випадків на виробництві” [6, c. 341].

Вважаємо, що існує ще один дуже важливий критерій нейтралізації професійного ризику
– це психологічна та психогігієнічна реабілітація, покликана підвищувати, в найширшому
контексті, загальну здорову ефективність трудової діяльності. В одному з досліджень на базі
Вінницького державного медичного університету підкреслювалося, що стан сучасного
виробництва, його переорієнтація в умовах ринкової економіки на впровадження
конкурентоспроможних технологій висуває як першочергове завдання професійної орієнтації
та психологічної стійкості пошук доцільних методів попередження тих чи інших факторів
стосовно професійних ризиків.

Так, на прикладі операторської діяльності наголошувалося про важливість кваліфікованого
визначення ергономічних і санітарно-гігієнічних умов праці, врахування функціонального
стану організму та особистісних якостей працівників; рекомендувалися системи психологічної,
психогігієнічної, психофізіологічної та біоритмологічної корекції і своєчасної реабілітації
функціонального стану організму як під час виробничої діяльності, так і, в разі необхідності,
в позаробочий час.

Можна назвати й інші методичні підходи щодо оцінки та врахування професійних ризиків
з метою їх усунення або нейтралізації. Але з концептуальних позицій головне полягає в тому,
щоб не допускати переходу професійних ризиків за межу техніко-технологічної допустимості.
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Саме з цих позицій відзначимо, що на практиці професійні ризики можуть трансформуватися
(на краще або на гірше) в трьох основних напрямах:

а) перший – позитивний варіант трансформації, коли професійні ризики вивчаються з
метою організації надійного техніко-організаційного контролю і вживання відповідних заходів
достатньо ранньої профілактики;

б) другий – негативний варіант трансформації, коли професійні ризики можуть
розростатися, через недбалість окремих працівників, до реальних загроз, зокрема з настанням
тяжких наслідків; така еволюція професійних ризиків набуває кримінально-правового
значення;

в) третій варіант трансформації, коли професійний ризик у поєднанні з фактором
випадковості або ж позасвідомих дій тих чи інших працівників (як правило, посадових осіб)
переростає в екстремальну загрозу тяжких аварій чи іншої шкоди, які можна зупинити тільки
вживаючи термінові (неординарні) заходи, розцінювані на рівні ситуативних техніко-
технологічних ризиків, подолання небезпечності яких можливе лише із застосуванням заходів
виправданого виробничого ризику чи крайньої необхідності.

Говорячи про процеси трансформації професійних ризиків, важливо наголосити на
методологічному і медичному значенні науково обґрунтованої ідентифікації. „Ідентифікація
небезпеки – процес розпізнавання образу небезпеки, встановлення можливих причин,
просторових і часових координат, імовірності прояву, величин та наслідків небезпеки” [7, c.
137]. Але вдала ідентифікація небезпек вимагає й вдалих термінологічних визначень.

З метою більш точного розмежування звичайного професійного ризику, професійного
ризику з тенденцією спрямування до виправданого техніко-технологічного ризику та
професійного ризику з його еволюцією в бік злочинного діяння є доцільним суттєве
термінологічне уточнення щодо звичайного професійного ризику. Відповідно
загальновживаний термін „професійний ризик” потрібно замінити на термін „ризик професії”,
який точніше відображатиме соціальну сутність такого поняття.

Концепцію безпорадності при застосуванні складної техніки і технологій потрібно рішуче
відхилити, хоча б тому, що за більшістю нещасних випадків у промисловості, в гірничих,
будівельних та інших підприємствах, а також на транспорті стоїть невикористання або
недостатнє використання певних можливостей щодо усунення або нейтралізації ризиків
професії, іншими словами – порушення правил техніки безпеки санітаріїв та інших правил
охорони праці.

Економічна криза, яка продовжується і дотепер, без сумніву, негативно вплинула на процес
трудової діяльності в Україні. У зв’язку з тим, що скорочуються витрати на охорону праці і
промислову безпеку, збільшується ймовірність виникнення нещасних випадків та аварій на
виробництві, профзахворювань, смертей і погіршення стану здоров’я працюючих.

Скорочення витрат на заходи з охорони праці обмежує можливості у створенні належних,
безпечних і здорових умов праці на підприємствах та в установах. Але за принципом бумеранга
це, в свою чергу, призводить до збільшення прямих і непрямих витрат на подолання наслідків
аварій на виробництві, медичну, професійну та соціальну реабілітацію потерпілих.

Отже, в Україні першочерговим завданням необхідно визначити запобігання ризику
виникнення нещасного випадку або аварії на виробництві, а не їх ліквідацію. Головною метою
профілактичних заходів, які вживаються, повинно бути привернення уваги кожного
роботодавця і працівника до повного усунення або досягнення мінімально можливого
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(допустимого) рівня виробничих ризиків, до профілактики виробничого травматизму і
професійної захворюваності, формування загальної культури охорони праці та свідомого
ставлення до цих питань. Необхідно подбати про належну мотивацію страхувальників і
працівників до безпечної праці, посилити відповідальність керівних працівників, спеціалістів
та інших осіб за порушення, що створюють підвищений ризик для життя і здоров’я людей.

Тому саме зараз потрібно збільшити тристоронні зусилля державних установ і соціальних
партнерів, спрямовані на покращання стану охорони праці на виробництві і забезпечення
дотримання норм безпеки праці. Як правило, повністю усунути професійні ризики під час
трудової діяльності, особливо на виробництві, не можна, проте зменшити їх за рахунок
проведення профілактичних заходів реально і необхідно.
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ЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ
У ЇХ РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ

У статті розглянуто питання значення способу вчинення злочину у практичній
діяльності по їх розкриттю і розслідуванню.

In the article the question of value of method of commission of crime is examined in practical
activity on opening and investigation of crimes

Ключові слова: спосіб вчинення злочину, значення способу вчинення злочину,
повторюваність способів.

В усі часи існування свідомого суспільства перед правоохоронними органами завжди
стояло завдання розкриття злочинів. Пошук злочинців для криміналістики – категорія стала,
яка не змінюється залежно від часу, наявної політичної влади, географічного розташування
чи будь-яких інших чинників. Можна стверджувати, що злочини, у нашому теперішньому їх
розумінні, почали скоювати до виникнення держави як соціального утворення, тому відповідно
до розвитку суспільства змінювалися і способи їх вчинення: від примітивних у первинно-
общинному ладі до забезпечених підтримкою новітніх технологій у теперішній час. Змінюються
люди, потреби, шляхи їх реалізації, види злочинів та способи їх вчинення, однак незмінною
залишається необхідність розслідувати злочини та карати винних. Одним із важливих
„помічників” у цій справі здавна вважається знання про спосіб вчинення злочинів.

Значення способу вчинення злочину розглядалося у працях учених з початку вивчення
самого способу вчинення злочину як криміналістичної категорії. Серед них: Зуйков Г. Г.,
Жорданія І. Ш., Панов М. І., Бахін В. П., Бєлкін Р. С., Салтевський М. В., Образцов В. О.,
Даньшин М. В., Веліканов С. В., Зав’ялов М. В., Останін В. О., Гревцова Р. Ю. та інші. Можна
із упевненістю стверджувати, що усі вчені-криміналісти одностайно відстоюють позицію,
згідно з якою спосіб вчинення злочину є надзвичайно важливим елементом для розслідування
і розкриття будь-якого виду злочинів, саме тому завданням цієї статті є виділити основні
моменти використання знання про спосіб вчинення злочину.

Основні напрями використання даних про спосіб вчинення злочину для боротьби зі
злочинністю, запропоновані у свій час одним із перших авторів і розробників науково
обґрунтованого вчення про спосіб вчинення злочину Зуйковим Г. Г., і зараз залишаються
актуальними. До них відносять такі: відомості про спосіб вчинення злочину для розшуку
злочинців; розробка тактичних прийомів, технічних засобів і методичних рекомендацій по
розслідуванню і попередженню різних видів злочинів; попередження злочинів; розкриття
злочинів і їх розслідування [7, с. 17], розроблення криміналістичних класифікацій окремих
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видів злочинів на основі способів їх вчинення; використання отриманих узагальнених даних
про способи конкретних видів злочинів для удосконалення чинного законодавства, подолання
прогалин і суперечностей у ньому; полегшення роботи правоохоронним органам тощо.

Спосіб вчинення злочину виконує визначальну роль не лише у формуванні інформації
про саму подію злочину, але й наштовхує на характеристику його об’єктивно-суб’єктивного
складу. Встановлення максимально точного знання про спосіб вчинення конкретного
злочинного посягання, підтвердження чи спростування деяких фактів злочину, його
відтворення і розуміння є завданням правоохоронних органів, оскільки спосіб вчинення
злочину може „розповісти” про особливості злочинця, предмета, об’єкта злочинного
посягання, місце, обставини вчинення злочину тощо. Спосіб не просто входить у структуру
злочину, а є одним з основних елементів, які його формують. За способом можна дослідити
злочинні події та розкрити сам злочин. Саме в цьому, на нашу думку, проявляється його
універсальність і практичне значення. Тому чим раніше будуть виявлені обставини,
безпосередньо пов’язані із способом вчиненням злочину, тим швидше у слідчого з’явиться
підстава для побудови певних версій.

Припущення про спосіб злочину підтверджується виявленими на місці злочину слідами.
Роль способу вчинення злочину, що у певній системі передав у зовнішнє середовище
закодовану інформацію про злочин, себе самого і суб’єкта, є в цьому процесі дуже значною,
тому що зв’язок змін з подією злочину і особою злочинця звичайно виявляється на основі їх
причинного зв’язку зі способом вчинення злочину [11, с. 282]. Криміналістика розробляє
прийоми виявлення, вивчення та оцінки наслідків злочину, аналізуючи результати його
відображення, сліди, залишені на місці події, адже „… с криминалистической точки зрения
для следователя главное заключается не в том, что и как делают преступники, а в том, какие
следы и признаки эти действия оставляют, где и как их следует искать и выявлять” [2, с. 15]. Є
варіанти способів, якими можна було б вчинити певний злочин і є розроблені методики
стосовно слідів, які повинні бути залишені злочинцями, адже кожний спосіб вчинення злочину
залишає специфічні, лише йому притаманні сліди, що виступає ознаками його застосування.
Досліджуючи ці ознаки, суб’єкт пошуково-пізнавальної діяльності на стадії виявлення та
розкриття злочину може побудувати модель того, що сталося, висунути версію про спосіб,
який застосовується, а в деяких ситуаціях – версію про особу злочинця [8, с. 59]. Для
криміналістів у способі вчинення злочину на перший план виступають ті його інформаційні
сторони та риси, які є результатом прояву зовні закономірностей відображення основних
властивостей обраного способу для досягнення злочинної мети. У зв’язку з цим велику цінність
становлять сліди, що вказують на те, як злочинець здійснив наступне: потрапив на місце
злочину, пішов з нього, подолав різні перешкоди, використовував своє посадове становище,
виконав намічену злочинну мету, які підроблені документи, навички, знання і фізичні зусилля
застосовував, намагався (чи не намагався) приховати сліди злочину. Не менш істотними є і
сліди, що свідчать про характер зв’язку злочинця з предметом злочинного посягання та
ін. [4, с. 89–90].

Між способом вчинення злочину та його слідами існує своєрідний двосторонній зв’язок,
оскільки внаслідок застосування конкретного способу залишаються реальні сліди, а виходячи
із аналізу конкретних слідів ми можемо говорити про застосування реального способу,
відмежовуючи його від інших. Щодо цього ми повністю поділяємо думку Бахіна В. П. про те,
що існує закономірний зв’язок між способом вчинення злочину і створеними ним слідами,
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яка допомагає розрізнити різні способи вчинення злочину [1, с. 16]. Такий зв’язок має
вірогідний характер і може бути підставою для побудови системи типових версій, що
використовуються з урахуванням фактичних даних у розслідуваній справі для висунення та
перевірки робочих слідчих версій [9, с. 373].

З’ясування усіх обставин по справі дає змогу не лише уточнити спосіб вчинення злочину,
але й на його основі зробити висновки про подію злочину, детермінуючі чинники,
охарактеризувати злочинця, проаналізувати наслідки, які можуть бути у деяких випадках як
прихованими, так і явними.

Спосіб вчинення злочину формується у злочинця під впливом не тільки об’єктивної
обстановки, але й його особистих якостей, у результаті чого по способу вчинення злочину
можна робити висновки про особистість злочинця, а фактичні дані, які відносяться до способу
вчинення злочину, можуть бути другорядними доказами стосовно обставин, які
характеризують особистість її звинуваченого. На практиці часто зустрічаються випадки
вчинення однією особою ряду злочинів, скоєних характерним способом. У цих випадках
встановлення в належному порядку фактів злочинів, вчинених раніше тією самою особою
притаманним йому характерним способом, мають доказове значення [5, с. 204, 206].
Повторюваність одного й того самого способу одним і тим само злочинцем можна також
вважати своєрідними слідами, залишеними на місці злочину і такими, що вказують на
злочинця.

Про взаємний зв’язок способу вчинення злочину і характеристик злочинця зазначало
чимало вчених. Цей факт не викликає сумнів, оскільки у діях людини відображається її характер,
проявляється свідоме і несвідоме. При вчиненні злочину однією і тією само особою або
вчиненні подібного злочину іншою особою можна говорити про повторюваність слідів,
залишених злочинцем, проте ця повторюваність буде не ідентичною через наявність різних
детермінант.

Однак абсолютна повторюваність способів злочинної поведінки при повторному скоєнні
однотипного злочину неможлива. Злочинець вимушений пристосовуватися до змін у поведінці
жертви, в обстановці, діяльності до особливостей наявних засобів підготовки, вчинення і
приховування злочину і змінювати спосіб поведінки. Тому способи поведінки суб’єкта при
скоєнні декількох злочинів, як правило, у всіх деталях не співпадають [10, с, 63]. Під час
розслідування значення мають будь-які дрібниці та елементи, однак сутність самого способу
вчинення однотипного злочину залишатиметься однаковою. При цьому, якщо слідчий знатиме
методику розслідування аналогічних злочинів, то легко зможе вияснити деталі у конкретній
обстановці його спритності, кмітливості і вміння пристосувати набуті знання до життєвих
обставин, місця, часу та інших чинників. Відштовхуючись від первинних (робочих) варіантів
способів вчинення конкретного злочину, заснованих на слідах, знайдених на місці злочину,
слідчий може робити висновки про інші елементи такої складної системи, як злочин.

Зовні схожі за залишеними слідами способи вчинення злочину можуть відрізнятися
якимись дрібницями, що містять важливий зміст для виявлення злочинця. Особливо важливим
це є у випадках, коли особу підозрюють у скоєнні повторного злочинного діяння і в плані
боротьби з рецидивною злочинністю, а також у випадках, коли є підозра на маскування одного
виду злочину під інший або підтасування фактів так, щоб видати невинувату особу за винну.

На думку Зуйкова Г. Г., повторюваність, у свою чергу, дозволяє розробляти методику
розслідування, розраховану на те, що вже відомий спосіб вчинення злочинів того або іншого
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виду може зустрітися і надалі, а розроблені рекомендації по розкриттю і попередженню цих
злочинів виявляться дієвими. Повторюваність способів вчинення злочинів лежить в основі
криміналістичного обліку розкритих і нерозкритих злочинів, фіксуючого ознаки способу їх
вчинення. На основі даних обліку за способом вчинення раніше розкритих злочинів виникає
можливість висунути обґрунтовані версії про особу злочинця, що вчинив новий злочин,
схожий за способом з раніше вчиненим, і, навпаки, не розкриті раніше злочини, спосіб
вчинення яких видно в облікових документах, можуть бути розкриті, якщо буде виявлено і
розкрито новий злочин, скоєний тим само способом.

Однак просте описування типових способів вчинення злочинів у криміналістичній
літературі засуджується за недієвістю. Стосовно цього необхідно повністю погодитися з
Бєлкіним Р. С. щодо того, що „Голое” описание способа совершения преступления не достигает
цели, его надо производить либо от следов применения данного способа с тем, чтобы по ним
раскрывать механизм преступления, либо к следам применения этого способа, чтобы, зная
его, суметь обнаружить доказательства совершенного преступления и установить личность
преступника” [3, с. 735]. На цій підставі описування способів вчинення злочинів у літературі
не повинно перетворюватися на їх простий перелік, що зараз зустрічається досить часто.
Описуючи спосіб вчинення конкретного злочину, необхідно подавати максимум потрібної
супутньої такому способу інформації, описувати деталі та залишені сліди. При дотриманні
таких умов дані про спосіб вчинення злочину дозволять швидше та чіткіше встановлювати
сліди, їх локалізацію, особливості механізму слідоутворення тощо. У зв’язку з цим важливе
значення для теорії та практики розслідування має те, що вчинення злочинів аналогічним
способом приводить до утворення східних слідів, це й визначає можливість застосування
аналогічних засобів їх виявлення.

Злочин як динамічна система наділений якісними та кількісними характеристиками, які
проявляються у його складових, „… учені, які досліджували спосіб злочину, одностайні у
тому, що він містить у собі якісну характеристику злочинного діяння …” [4, с. 85], відповідно
до цього твердження спосіб вчинення злочину буде мати значення одного з головних чинників,
які впливають на формування спеціальних заходів, прийомів та методів для виявлення і
усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочину, а також способів і методів, які
будуть перешкоджати здійснювати злочинну діяльність.

Для створення прийомів і методів профілактики злочинів одного знання про способи
вчинення злочинів недостатньо, оскільки спосіб потрібно розглядати комплексно, виходячи із
усіх детермінуючих його чинників. Спосіб і обставини, які на нього впливають, є категоріями,
пов’язаними і повністю взаємозалежними. Маючи дані про відповідні умови місця, часу,
особу злочинця і потерпілого, обставини, які були сприятливими для вчинення злочину, можна
говорити про спосіб вчинення злочину. У свою чергу, оперуючи даними про спосіб вчинення
злочину, можна робити висновки про сприяючі вчиненню злочину обставини та сліди, які
повинні залишати такі обставини. Знання існуючих і передбачення можливих способів
вчинення злочинів є засадами розробки і вдосконалення технічних засобів і тактичних прийомів,
що мають на меті не лише виявлення слідів злочину і встановлення істини в її кримінально-
правовому значенні, а і попередження можливостей вчинення злочинів [6, с. 9]. На підставі
основних способів вчинення злочинів розробляються спеціальні методики щодо їх виявлення
і запроваджуються у практику у вигляді профілактичних операцій. Важливим елементом
криміналістичного вчення про спосіб вчинення злочину є прогнозування його змін з метою
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своєчасної розробки і здійснення заходів запобігання злочинам. Можливість прогнозування
способів вчинення злочинів заснована на їх детермінованості та повторюваності.

Історична зміна соціальних умов існування людства веде до зміни способів вчинення
злочинів, вони перебувають між собою у прямо пропорційній залежності, оскільки
покращання життя людини веде до виникнення нових злочинів, удосконалення способів їх
вчинення, винайдення абсолютно нових способів і використання при цьому нових засобів,
„… в плане используемых средств деятельности преступники, как правило, опережают
правоохранительные органы. Последние постоянно вынуждены действовать в условиях
недостаточности финансирования (например, сейчас руководители следственных
подразделений запрещают следователям назначать „дорогостоящие” экспертизы), а для
преступников ничего недоступного нет” [2, с. 6]. У такій ситуації виникає замкнуте коло, яке
полягає в тому, що чим більшими грошовими засобами та владними можливостями
володітиме злочинець, тим технічно досконалішими будуть способи вчинення його злочинів,
і тим менше можливостей матимуть правоохоронні органи для доведення вини такого
злочинця. Така ситуація заводить у глухий кут і вимагає швидкого вирішення. На цьому етапі
виникає ще одна із складових значення способу вчинення злочину щодо використання
отриманих узагальнених даних про способи конкретних видів злочинів для удосконалення
чинного законодавства, подолання прогалин і суперечностей у ньому. Дані, отримані в процесі
вивчення способів вчинення злочинів, є вагомою практичною інформацією для законодавців.
Кожний злочин вчиняється певним способом, який може не бути вказаним у кримінальному
законі, саме тому питання закріплення конкретних способів вчинення злочинів у нормах КК
є дискусійним. Воно має дві протилежні грані. З одного боку, якщо спосіб вчинення злочину
чітко прописаний у нормі закону, злочин легше виявити, розкрити і притягнути до
відповідальності винних, а звідси відповідний вид суспільних відносин буде захищений. З іншого
боку, розвиток суспільних відносин не стоїть на одному місці, і виникають нові способи
порушення суспільних відносин, які не будуть закріплені у законі. Якщо ж способи вчинення
злочинів певного виду не перераховані у КК, то їх детальний перелік повинний бути
розроблений теоретиками та практиками та доведений до користувачів у вигляді
криміналістичних класифікацій.

Практична діяльність, як правило, підкріплена теорією, а теорія повинна бути перевірена
і підтверджена практикою. Саме через це розроблення криміналістичних класифікацій окремих
видів злочинів на основі способів їх вчинення також є однією з граней значення способу
вчинення злочину в практичній діяльності по розкриттю та розслідуванню злочинів.

Що ж до значення способу вчинення злочину в практичній діяльності по розкриттю та
розслідуванню злочинів, то, виходячи з перерахованого вище, можна з упевненістю
стверджувати, що спосіб вчинення злочину має універсальне практичне та теоретичне
значення, яке полягає в тому, що відомості про спосіб вчинення злочину використовуються
з практичного боку для розшуку злочинців, розкриття злочинів і їх розслідування, полегшення
роботи правоохоронним органам тощо. З теоретичного боку, для розробки тактичних
прийомів, технічних засобів і методичних рекомендацій по розслідуванню і попередженню
різних видів злочинів; розроблення криміналістичних класифікацій окремих видів злочинів на
основі способів їх вчинення; використання отриманих узагальнених даних про способи
конкретних видів злочинів для удосконалення чинного законодавства, подолання прогалин і
суперечностей у ньому тощо.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ

ЗЛОЧИНІВ
У статті розкрито сутність планування та організації виконання окремих слідчих дій

правоохоронними органами при розслідуванні податкових злочинів.

Essence of planning and organization of implementation of separate consequence actions
by law enforcement authorities at investigation of tax crimes opens up in the article.

Ключові слова: планування слідчих дій, податкові злочини, організація розслідувань і
контроль.

Планування процесу попереднього слідства визначає чітку організацію діяльності слідчого,
взаємодію з органами державної контрольно-ревізійної служби при здійсненні контролю і є
однією з умов успішного розслідування ухилень від сплати податків.

У криміналістичній літературі планування розслідування представлено як складний
розумовий процес, що полягає у визначенні завдань слідства, шляхів і способів їх вирішення
відповідно до чинного законодавства. Планування включає в себе елементи організаційного
характеру. Його використання необхідне як на початковому, так і на наступних етапах
розслідування. Підставою для планування є інформація про податкове правопорушення та
його складові (елементи). Вказана інформація може отримуватися з різних джерел: матеріали
документальних перевірок; оперативно-розшукові заходи; слідчі дії за іншими СПД тощо.

Планування розслідування зосереджується не тільки на складанні письмового плану. До
його змісту входить також діяльність слідчого з вивчення та аналізу фактичних даних про
податкове правопорушення, визначення завдань, шляхів і засобів для їх вирішення. Планування
розслідування, як і інша розумова діяльність, визначається як об’єктивними, так і суб’єктивними
факторами. Об’єктивний фактор полягає у тому, що планування базується на фактичних
даних про здійснений податковий злочин. Суб’єктивний фактор проявляється в індивідуальних
особливостях слідчого як людини, залежно від рівня освіти, досвіду практичної діяльності,
життєвого досвіду, психологічних і моральних особливостей.

Розглядаючи злочин у сфері оподаткування, можна сказати, що завданням планування
слідчих дій є:

– визначення версій і шляхів розслідування;
– аналіз змісту висунутих версій і визначення питань, які підлягають перевірці;
– визначення невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів за найбільш

реальними версіями;

© Нітченко Ю. В., 2011
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Рис. 1. Завдання планування слідчих дій при розслідуванні податкових злочинів

– встановлення предмета доказової інформації (факт умисного ухилення від сплати податків
та інших обов’язкових платежів);

– визначення конкретних виконавців запланованих заходів, термінів і послідовності їх
виконання.

Значною перевагою планування є можливість правильно організувати, спрямувати та
контролювати розслідування. 

Крім того, планування дозволяє оперативним і слідчим працівникам розпочати і завершити
розслідування правильно задокументованого злочину протягом найкоротшого часу. 

Уміле планування може дозволити уникнути:
1) проблем, пов’язаних із хибним напрямом розслідування;
2) небезпеки того, що свідки виявляться недосяжними або ненадійними;
3) можливості того, що певні записи, документи та інші докази виявляться недосяжними,

втраченими або знищеними;
4) запізнілих висновків, які можуть вплинути на сплату податків або вилучення активів

(останні можуть бути проданими або переведеними, а встановлений законом строк давності
за позовом вичерпається). Планування забезпечує ретельність розслідування, при якому
виявляються всі суттєві факти, що належать до податкового злочину.

Збір інформації для планування (попереднє планування)
На початку розслідування оперативні та слідчі працівники:
а) розглядають та обговорюють усю наявну інформацію;
б) визначають цілі розслідування, які можуть включати:
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– визначення, який саме закон порушується, а також отримання відповіді на питання: ким,
коли, де і як;

– визначення складових правопорушення;
– отримання підстав для порушення кримінальної справи за фактом ухилення від

оподаткування, „відмивання” грошей, шахрайства та інших зловживань.
Оперативні та слідчі працівники податкової міліції збирають додаткову інформацію,

намагаючись при цьому:
1) одержати якомога більше усної інформації про осіб, які розробляються;
2) перевірити наявність документів та інших даних на цих осіб за обліками свого підрозділу;
3) перевірити справи та оперативну інформацію інших підрозділів податкової міліції,

автоматизовані банки даних національних правоохоронних служб;
4) одержати всі вихідні податкові декларації в ДПІ;
5) вивчити матеріали документальної перевірки фінансово-господарської діяльності СПД.
Процес планування. Після закінчення стадії попереднього планування оперативні та слідчі

працівники розпочинають фактичний процес планування, у результаті якого необхідно
одержати обґрунтований робочий план розслідування. При підготовці робочого плану
потрібно вирішити:

1) що повинно бути зроблено;
2) чому це необхідно зробити;
3) коли це потрібно зробити;
4) хто це зробить;
5) як це буде зроблено;
6) де це буде зроблено;
У міру підготовки робочого плану оперативні працівники складають графік виконання

послідовних етапів розслідування. Це дуже важливо, тому що попередньо встановлені дати
виконання окремих етапів розслідування дозволяють визначити методику контролю за
процесом розслідування.

Планування розслідування складається із визначення:
1) необхідної інформації про СПД і посадових осіб;
2) важливості даних, які потрібно встановити;
3) найкращих джерел інформації;
4) оптимальної послідовності виконання слідчих дій та запитів офіційної інформації.
Визначення необхідної інформації. Потреба в інформації та відносна важливість необхідної

інформації залежать від характеру конкретної справи та специфіки звинувачень, які висуваються
проти конкретних осіб. Рішення про те, які саме слідчі дії повинні виконуватися першими,
приймається, виходячи з аналізу такої необхідної інформації:

1. Які фактори на початку розслідування можуть найбільш переконливо довести факт
податкового порушення?

2. Від кого можна очікувати найбільш повної інформації про загальні аспекти даного
злочину?

3. Чи існує вірогідність отримати інші докази цього злочину або інформацію про інші
правопорушення підозрюваними особами?

4. Які дані можуть довести, що існує потреба в додаткових документальних перевірках або
експертизах?
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5. Чи не призведе опитування підозрюваних осіб і свідків до розкриття особи інформатора?
6. Чи не призведуть опитування до розшифровки подальшого ходу розслідування перед

підозрюваними особами?
7. Які конкретні заходи потрібно вжити для того, щоб справа була завершена (обшук,

виїмка, допит, очна ставка)?
Як правило, оперативні працівники можуть отримати відповіді на ці питання після першого

опитування підозрюваної особи, ознайомлення з її податковою декларацією та аналізу вихідних
джерел звинувачення.

Найкращі джерела інформації. Коли основні слідчі дії вже сплановані слідчим і розміщені
за пріоритетними напрямами, оперативні працівники вивчають можливі джерела інформації
для визначення найкращих з них. Ідеальні джерела інформації існують досить рідко. Це
стосується обсягів та якості інформації, а також того негативного впливу, який може мати
спеціально спрямована дезінформація осіб, зацікавлених у заплутуванні справи. У даному
випадку під джерелом інформації розуміємо як документи і матеріальні об’єкти, так і певних
осіб, які можуть повідомити цінні відомості.

При визначенні найкращих можливих джерел інформації потрібно уникати таких негативних
наслідків:

1) розкриття особи інформатора;
2) несвоєчасного розкриття наміченого ходу розслідування злочину підозрюваним та

іншим особам;
3) необґрунтованого розкриття державних справ або намірів працівників податкової міліції

та іншої конфіденційної інформації.
Організація розслідувань та контроль. Організація розслідувань та контроль за їх

проведенням передбачає реагування на ситуацію з фактами, що постійно змінюється і
притаманна кожному розслідуванню. Слідчі та оперативні працівники періодично аналізують
зібрані матеріали у справі для відтворення подій, які раніше відбулися і мають відношення до
справи. Цей аналіз потрібний для коригування робочого плану розслідування відповідно до
встановленого фактичного матеріалу.

На початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків доцільно спрямувати
діяльність слідчих та оперативних працівників на організацію таких заходів.

1. Підбір відповідних фахівців. Під час розслідування податкових злочинів дуже часто
необхідна допомога фахівців із різних галузей знань, що визначається характером діяльності
того чи іншого підприємства, способами скоєння злочину, порядком проведення розрахунків
і т.д.  Допомога таких фахівців може використовуватися за кількома напрямами:

а) для підготовки матеріалів та формування завдань працівникам, які здійснюють
документальну перевірку чи експертизу;

б) для участі експертом при проведенні окремих слідчих дій (обшук, виїмка та слідчий
огляд документів, товарів, сировини, допити тощо);

в) для отримання рекомендацій та порад з різних питань фінансово-господарської
діяльності, порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності;

г) для отримання висновків за матеріалами документальних перевірок або судово-
бухгалтерських експертиз.

2. Створення слідчо-оперативних груп. Виходячи із аналізу матеріалів кримінальної та
оперативно-розшукової справи, а також у випадках виконання значного обсягу слідчих дій і
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пошукових заходів, може прийматися рішення про створення слідчо-оперативної групи, склад
якої визначається в кожному випадку окремо.

3. Організація проведення оперативно-розшукових заходів. Вказані заходи здійснюються з
метою оперативного супроводження провадження у справі. Вони мають конкретний характер:

а) збір додаткової інформації про підозрюваних осіб та їх зв’язки;
б) встановлення місць знаходження осіб, товарів, документів тощо;
в) виявлення всіх СПД та фізичних осіб, які брали участь у певних фінансово-господарських

операціях.
4. Організація проведення документальних перевірок і необхідних експертиз.

Документальна перевірка фінансово-господарської діяльності СПД є одним із основних заходів
для визначення дійсного стану справ господарюючого суб’єкта та його фінансових
зобов’язань. Документальна перевірка є дієвим інструментом визначення факту податкового
правопорушення. Як правило, вона проводиться до порушення кримінальної справи, але
якщо слідчий має певні сумніви щодо її правильності, він може призначити повторну
документальну перевірку або судово-бухгалтерську експертизу.

5. Організація обшуків, виїмки та слідчого огляду документів. Такі слідчі дії необхідно
запланувати і провести на початковому етапі проведення слідства. Як додаток до документів,
які були вилучені під час документальної перевірки, виїмці підлягають усі інші документи і
матеріальні об’єкти, що свідчать про скоєння податкового злочину, доводять умисність і
провину підозрюваних осіб.

6. Підбір і вивчення спеціальної літератури. Спрямування розслідувань ухилень від сплати
податків орієнтує слідчого на ознайомлення та глибокий аналіз значної кількості нормативних
актів, інструкцій, а також інших документів, які регламентують і визначають систему та види
податків, порядок їх обчислення і сплати.

7. Обмін інформацією між учасниками кримінального процесу. Вказаний організаційний
захід дозволяє слідчому отримати різнобічну інформацію про податковий злочин, зважити
оперативні дані, оцінити висновки експертів. Це дозволить прийняти оптимальні рішення за
кожним питанням. Безперечно, всі ці питання повинні знайти своє відображення в плані
проведення розслідування. Форма такого плану може бути довільною, але є декілька
практичних рекомендацій щодо складання плану розслідування. По-перше, всі заходи, які
планує провести слідчий, повинні бути систематизовані за окремими розділами (організаційні,
оперативно-розшукові, робота із свідками, проведення експертиз тощо). По-друге, за кожним
заходом завжди повинний чітко визначатися виконавець, термін виконання та відмічатися
результат роботи.

Рис. 2. План проведення розслідування
Крім того, під час проведення розслідування дуже важливо точно знати, які документи

вже зібрані та яка інформація в них міститься, а які ще необхідно додатково вилучити; кого із
свідків уже допитали, а кого ще потрібно допитати і встановити нову необхідну інформацію
тощо. 

№
з/п

Назва
заходів Виконавець Термін

виконання
Результати

роботи Примітка
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Таким чином, слідчий повинний мати механізм здійснення контролю за ходом
розслідування. У тому випадку, коли обсяги слідчих дій значні, слідчому можуть допомогти
декілька тактичних інструментів здійснення контролю.

Систематизація зібраних документів. Зібрані матеріали у кожній кримінальній справі
потребують систематизації та розподілу за окремими напрямами. Єдина вимога, яка до них
висувається, – це щоб папки велись у логічній послідовності і містили деякі обов’язкові
матеріали. При дотриманні такої вимоги слідчий може в будь-який момент знайти потрібну
інформацію та визначити, яких саме документів не вистачає для подальшого розслідування.
Папки у справі можуть розміщуватися за алфавітом, предметним чи нумераційним
принципом. Правильно організовані папки у справі допомагають слідчим контролювати хід
розслідування завдяки легкості знаходження необхідної інформації.

Список свідків. Ще одним корисним інструментом для контролю за ходом розслідування
є список свідків. До нього вносять свідків з обов’язковим позначенням про їх відношення до
справи. Список поповнюється у процесі розслідування відповідно до того, як встановлюються
нові люди, що мають певне відношення до даної справи. Після кожного контакту з ким-небудь
із свідків слідчий вносить корективи до списку:

– викреслює прізвища свідків, до яких уже не потрібно звертатись;
– доповнює список новими прізвищами, які встановлюються у ході слідства;
– поповнює і додає нові записи до існуючих прізвищ, якщо встановлюються які-небудь

суттєві фактори, що можуть вплинути на хід слідства.
Для підготовки і ведення списку свідків слідчий може використовувати будь-які методики.

Однією з найбільш наочних є наступна (рис. 3).

Рис. 3. Список свідків
Стандартний аркуш паперу (формат А 4) розділяється на три частини:
– насамперед записують прізвище та ім’я свідків, прізвисько (якщо він має таке);
– у другу – установчі дані про свідка (домашня адреса, місце роботи, номери контактних

телефонів, імена членів родини та ін);
– у третю – інформацію про відношення свідка до даної справи, до підозрюваних осіб, про

взаємозв’язок з іншими свідками, іншу суттєву інформацію.
Картотека документів. Картотека – ще один корисний інструмент правильної організації

слідства. Відповідно до того, як слідчі вивчають кожний виявлений під час слідства документ,
вони вирішують для себе, чи є він суттєвим і таким, що дійсно заслуговує на увагу. Якщо це
рішення позитивне, тоді слідчі готують за цим документом картку для картотеки. У картотеці
вказується така інформація:

– назва документа;
– його дата і номер (якщо вони є);

№
з/п

П.І.П.
(псевдонім) Установчі дані Родичі, друзі Відношення до

справи
1. Рабінович

Менахем
Мойсейович
(„Сутулий”)

Вул. Нижній
Вал, 7, кв. 2
д.т. 417-56-41
кооп
„Ремонтник”
р.т. 212–44–96
(нач. дільниці
паркетників)

Дружина – Хайя
Ізраїлевна,
мати – Фаїна
Абрамівна,
дочка – Олена

Керував
бригадою
паркетників, які
виконували
роботи в офісі
кооп. „Заря”, на
дачах Османова
та Стеклова
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– автор документа;
– джерело одержання;
– загальна характеристика тієї інформації в документі, що є суттєвою і такою, що має

відношення до справи. 

Рис. 4. Картотека документів
Отже, планування є механізмом організації розслідування і контролю за його ходом.
При правильному плануванні забезпечується:
1) чітке формулювання завдань;
2) передумови для ретельного розслідування;
3) можливість ведення контроль за ходом розслідування;
4) ефективність використання часу і ресурсів.
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ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ФІСКАЛЬНИХ
ОРГАНІВ ТА ЇХ РОЛЬ У СТЯГНЕННІ

ПОДАТКІВ
У рукописі наукової статті розкрито актуальні питання, пов’язані з виникненням і

розвитком фіскальних органів для виявлення ухилень від сплати податків починаючи з
часів існування Київської Русі до кінця ХІХ століття.

In the manuscript scientific article covers topical issues related to the emergence and
development of fiscal authorities to detect tax evasion since the times of Kyiv Rus by the end of
the nineteenth century.

Ключові слова: податки, збирачі податків, фіскали, податні інспектори, податна
інспекція.

В усі періоди існування держави податки були основним джерелом наповнення казни. У
різні часи їх збором займалися спеціально уповноважені органи та особи, які були наділені
відповідними повноваженнями.

Ще за княгині Ольги (945–957) для стягнення податі призначалися постійні князівські агенти
– збирачі данини [15, с. 24].

Незадовго до розпаду Древньоруської держави, з XI ст. у князівському дворі з’являється
ряд посад, які безпосередньо відповідали за збір податей. До них належали так звані данщики,
митники, вірники, п’ятенщики, осьменники тощо [7, с. 61].

Прообразом системи податкової служби того періоду вважалися князь, якому
безпосередньо підпорядковувалися тіуни, посадники і волостителі. Тіунам, у свою чергу,
були підпорядковані так звані ключники і данщики [11, с. 36].

Збирачі податків у XII столітті у Києві називалися осьменниками. Вони стягували осьмниче
– збір за право торгівлі. Крім ординської данини, з вільного населення стягувалася данина, яка
спрямовувалася безпосередньо в князівську казну [11, с. 36].

За часів існування Золотої Орди збором податків займалися монголо-татарські збирачі –
„баскаки”. Але пізніше до кінця ХІІІ століття Орда право збору данини передає слов’янським
князям, і за домовленістю з ханами визначався загальний розмір данини.

Після розгрому війська Золотої Орди великий князь Вітовт (1350–1430 рр.) розпочав
реформування податкової системи. Він всюди призначав своїх намісників, суддів,
переписувачів населення, збирачів данини, ревізорів, ключників, які управляли повітами та
волостями.

© Галян С. В., 2011
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У селах існували громади, на чолі якої стояв „старець”, „отаман” або „староста”. При
ньому була громадська рада – „добрі люди” або „мужіє”. Старосту та раду обирали на рік.
Громада відповідала за сплату податків [15, с. 53].

На чолі міста стояв магістрат, який збирав податки.
Цікавою була система збору податків за часів існування Запорізької Січі. Для впорядкування

фінансової системи була запроваджена одна з вищих особливих посад у старшинській
адміністрації – генеральний підскарбій. Особа, яка її займала, відповідала за стан фінансів
козацького війська, розподіл натуральних і грошових податків, встановлювала мито, очолювала
скарбову канцелярію тощо.

Генеральний підскарбій був незалежний від гетьмана і обирався шляхом виборів.
Він зобов’язаний був постійно проживати в гетьманській резиденції.
На місцях обиралися полкові підскарбії, по два від кожного полку, які підпорядковувалися

генеральному підскарбію. До їх функції, водночас з іншими, входив збір податків. У цьому їм
допомагали так звані комісарські десятники [3, с. 263; 15, с. 81].

Особливою умовою обрання на посаду підскарбія була заможність і складання присяги.
Напевно саме заможність вимагалася для покриття в необхідних випадках збитків і витрат.

Гетьман повністю усувався від розпорядження військовим скарбом. Його доходи були
визначені, якими він і повинний був задовольнятися.

Водночас гетьман повинний був стежити за тим, щоб старшина не утискувала (не
обкладала великими податками) „людей убогих”.

Розміри та порядок сплати податків пропонувалися шафарем та старшиною і ухвалювалися
козацькою радою, про що потім видавалися грамоти. Саме грамоти і були тогочасними
законодавчими актами козацької держави.

Для збору прибутків існувала спеціальна старшина, до складу якої входили військові
шафари, підшафари, писарі та підписарі, за аналогією до сучасних митників.

Так, військовий шафар та його апарат приймали доходи, видавали гроші й речі, вели облік
касових сум і матеріальних цінностей, при цьому були підзвітними кошовому та козацькій
раді. Шафар – швидше державний казначей, інтендант – у сучасному розумінні міністр фінансів.
До того ж їх було двоє. До складу скарбової старшини входили також два підшафарії та кантаржі
(хранитель мір і ваги) з невеликим штатом канцеляристів.

У період царювання Федора Олексійовича у 1679–1681 роках була проведена реформа
фінансових закладів Російської держави: головним органом, який здійснював контроль за
збором податків і мита стає приказ Великої казни. Головним джерелом державних доходів
цього періоду є митні і „кабацкие” збори, які за переписом 1680 року становили 49 % усіх
доходів бюджету [10, с. 35].

Отже, справлянням перерахованих податків займалися різні служби. Вертикальної системи
фіскальних органів Росія не мала. Більшість прямих податків були підзвітними Приказу великого
приходу. Крім того, існували територіальні прикази, що виконували функції прибуткових кас
для повинностей з населення відповідних територій (Казанський, Галицький, Новгородський,
Сибірський тощо). Існували також прикази, створені залежно від об’єктів оподаткування
(Приказ великого палацу займався оподаткуванням царських земель, Приказ великої казни
справляв збори з міських промислів, Печатний приказ стягував мито за скріплення документів
печатками, Казенний патріарший Приказ відав оподаткуванням церковних і монастирських
земель). Окремо існували прикази для справляння різних видів цільових податків та розподілу
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отриманих коштів на відповідні потреби (Стрілецький приказ, Ямський приказ, Посольський
приказ тощо). У 1655 році було створено Рахівний приказ, завданням якого був контроль за
діяльністю інших приказів [14, с. 117].

Особливий порядок стягнення податків існував за царювання Петра І. Уся фінансова
політика Петра І здійснювалася під знаком постійного і напруженого пошуку джерел грошових
коштів. Тому звернення Петра І до сенату: „Денег как возможно собирать, понеже деньги
суть артерия войны”, – став своєрідним гаслом його управління [8, с. 75–76].

У 1704 році був створений спеціальний штат осіб, які були зобов’язані вигадувати все нові
і нові види податків і „сидеть и чинить государю прибыли”. Їх називали „прибильщиками”, у
народі – видумщиками, які повинні були винаходити все нові джерела доходу [12, с. 440].

Кількість податків, вигаданих „прибильщиками”, примножувалася з кожним днем. Нові
податки посипалися на голову платників Росії.

При Петрі I було створено 12 колегій, серед яких: камер-колегія, що здійснювала нагляд за
прибутками; штатс-контор-колегія, яка здійснювала нагляд за видатками; ревізіон-колегія, що
виконувала контрольні функції, та комерц-колегія, яка регулювала фінансові
питання [11, с. 39; 12, с. 439].

Наприклад, камер-колегії було доручено здійснювати контроль окладних і неокладних
доходів.

Окладними називалися доходи, розмір яких був відомий завчасно, наприклад, подушний
податок.

Неокладні – це таке мито, відкуп, податок з заводів тощо, розмір якого завчасно не міг
бути відомим.

Камер-колегія мала мережу своїх закладів на місцях. Для збору прибутку були створені
канцелярії, які підпорядковувалися Імперській канцелярії, а збори називалися
канцелярськими [6, с. 442].

Сенат зобов’язують упорядкувати державні доходи з приписом „денег как возможно
собирать … и … учинить фискалов во всяких делах” та вибрати обер-фіскала, до обов’язків
якоого входило „над всіма ділами тайно наглядати і інформувати про неправий суд” „також в
сборе казны и прочаго”. Обер-фіскал притягував обвинуваченого до відповідальності перед
Сенатом, хто б це не був і до якого стану суспільства не належав. Фіскали не отримували
жалування. Підтвердивши обвинувачення особи, фіскал отримував половину тієї суми від
штрафу, який стягувався з обвинуваченого.

Обер-фіскал діяв за допомогою мережі підлеглих йому фіскалів – державних службовців,
які повинні були „тайно проведывать, доносить и обличать” усі зловживання як вищих, так і
нижчих чиновників, переслідувати казнокрадство, хабарництво, „вообще безгласные
преступления явно противогосударственного и противообщественного
характера” [1, с. 156; 10, с. 47].

Служби царського обер-фіскальства для контролю над фінансами на території України
були запроваджені у 1711 році [14, с. 119].

Згідно з Указом, кожне місто повинно було мати одного – двох фіскалів, а міст
нараховувалося 340, то всіх таких сищиків, столичних, міських, провінціальних з відомчими
нараховувалося не менше 500.

Пізніше обер-фіскалів з підлеглими фіскалами було запроваджено на
флоті [4, с. 151; 12, с. 438].
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Сфера діяльності фіскалів спочатку обмежувалася контролем за діяльностю державних
закладів і посадових осіб. Фіскалів очолювали обер-фіскали (з 1723 року – генеральний фіскал,
який підпорядковувався генеральному прокурору). Генеральний фіскал призначався царем,
а його помічник обер-фіскал – Сенатом. Фіскали були звільнені від обов’язку сплачувати
податки, підсудності місцевих властей і відповідальності за неправдиві доноси. Посади фіскалів
проіснували до 1729 року.

Система фіскалів сприяла збільшенню поповнення казни, але не торкалася повноважень
податкових органів.

Крім того, у 1718 році в кожному повіті дворянами став вибиратися земський комісар. У
його обов’язки входив збір подушного податку, нагляд за місцевими відкупщиками казенних
прибуткових статей. На них також був покладений ряд поліцейських обов’язків [12, с. 26].

У першій четверті XVIII ст. зі збільшенням оподаткування різко зросла роль місцевої
адміністрації при збиранні податків. При призначенні і збиранні податків часто чиновниками
допускалися зловживання і скоювалися злочини.

Для поліпшення діяльності місцевої адміністрації був створений особливий штат комісарів
для спостереження за збором податків, недоїмок. А для виявлення і розслідування посадових
злочинів були створені спеціальні розшукові органи, які називалися „майорские канцелярии.”

У 1775 році в Російській імперії була введена так звана Казьонна палата, яка довгий час
контролювала поповнення податків. Ці ж функції в губерніях виконували відповідні управління.
Але діяльність цього відомства обмежувалася лише обліком податків, що надходили, і мала
винятковий канцелярський характер. Збором податків займалася поліція. Окремого податкового
органу не існувало.

Казенні палати були створені у кожній губернії. Вони контролювали стягнення прямих
податків, ревізійні справи, завідували обліком і звітністю по приходу і розходу сум у
казначействах, губернських і повітових закладах, проводили торги по казенних підрядах і
поставках, накладали штрафи за порушення статутів казенного управління.

Пізніше, з переходом на нову систему оподаткування, що була орієнтована на обкладення
доходів, збільшення і введення нових податків, Казенна палата виявилася не здатною
забезпечувати своє нормальне функціонування як фіскальний орган.

За царювання Олександра І у 1802 році в Російській імперії було створено Міністерство
фінансів, яке відало питаннями державних доходів і витрат. Однак через 9 років (у 1811 році)
його функції знову були перерозподілені між трьома відомствами: доходи держави залишалися
у віданні Міністерства фінансів, витрати передалися під контроль казначейства, яке виходило
із структури Міністерства фінансів; ревізія рахунків була доручена апарату Державного
контролера.

Непрямі податки складали майже половину всього держаного бюджету [5, с. 16].
Паралельно зі здійсненням реформ у сфері оподаткування, за проектом тодішнього міністра
фінансів М. Х. Бурге, з метою здійснення постійного податкового нагляду на місцях, 30 квітня
1885 року при Казенній палаті були введені посади податних інспекторів, загальною кількістю
500 осіб на всю Росію. Їх кількість залежала від кількості населення губернії (області) та розвитку
промисловості і торгівлі. Із введенням цих посад були пов’язані надії на вдосконалення системи
обліку і сплати податків.

При цьому зазначалося, що „обязанности податных инспекторовъ сводятся
преимущественно къ непосредственному фактическому, а не канцелярскому дълу – къ
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ближайшему ознакомленію съ условіями хозяйственной дъятельности и размърами
получаемыхъ доходовъ, къ раскрытию и раслъедованію различныхъ злоупотреблений по
укрывательству и умалению показываемыхъ доходовъ” [13, с. 44]. На податних інспекторів
покладався обов’язок стежити за правильним стягненням податків на своїх дільницях,
контролювати господарську діяльність і розміри одержаних прибутків, викривати різні
зловживання, зокрема при зменшенні у звітах реальної суми прибутків, а також керувати
діяльністю податних „присутствій” у повітах  [5, с. 17; 6, с. 641; 10, с. 99], тобто був покладений
контроль за своєчасним і повним надходженням платежів на всій території Росії. Вони фактично
були місцевими податковими органами, оскільки мали у своєму підпорядкуванні дільниці –
повіт, рідко два.

При введенні Державною радою Росії посад податних інспекторів на них були покладені
досить складні обов’язки, які зводилися до таких завдань, а саме: нагляд за торговим обігом,
торговим збором, який надходив від реалізації товарів і правильним проведенням торгівлі
взагалі; нагляд за нарахуванням і надходженням мита по безоплатному переході майна
(внаслідок даріння тощо); участь чиновників казенних палат у генеральних перевірках торгівлі;
очолювання повітових податних присутствій, утворених для розгляду додаткового збору з
торгівлі і промислів; сприяння Казенним палатам по контролю за вартістю майна, яке підлягало
обкладенню на користь казни; виконання доручень казенної палати; нагляд за розкладкою і
надходженням так званих окладних зборів (викупних платежів з сільських громад і поземельних
зборів) і встановлення причин недоїмок по цих платежах; нагляд за застосуванням державного
промислового податку; встановлення плати за квартири для обкладення міських жителів
квартирним податком; виконання інших обов’язків, передбачених законом, у тому числі
безпосереднього розслідування на місцях, проведення ревізій у повітових
казначействах [12, с. 53–54; 13, с. 44–45].

Влітку 1885 року відбулося призначення перших 222 податних інспекторів, з яких 100 осіб
мали вищу освіту, 75 – середню, 47 – нижчу [12, с. 54].

М. Х. Бурге забезпечив їх детальною інструкцією – „наказом”, який містив більше
обов’язків, ніж тих, які покладалися на податних інспекторів Державною радою.

При притягненні майна до платежу казенних зборів податний інспектор повинний був
наглядати, щоб усі землі були залучені до платежу поземельного податку, і перевіряти
правильність податного рахунку землеволодіння, уточнювати прибутковість і цінність
земельних угідь. Він був зобов’язаний перевіряти правильність „розкладочних” відомостей
по податку з нерухомого майна, збирати відомості про склад спадщини і пересвідчуватися в
повній сплаті мита. Для визначення вартості нерухомого майна в містах і посадах – перевіряти
оцінки по зборах страховими і закладними оцінками, а також продажними цінами на будинки
і найомними платежами за квартири.

Податному інспектору приписувалося збирати і надавати Казенній палаті детальні відомості
про стан торгівлі і промисловості, наглядати за своєчасним вжиттям заходів щодо стягнення
недоїмки.

Він повинний був визначити, у який період року селяни окремих поселень володіють
найбільшими платіжними засобами від сільського господарства і промислів і чи відповідає
цей період встановленим термінам платежу.

Податні інспектори могли одноособово порушувати справи про порушення в установленні
мита на право торгівлі і промислів.
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За дорученням управляючого Казенною палатою податний інспектор проводив виїзну
ревізію казначейства.

Кожного року податний інспектор надавав звіт про свою діяльність з коротким оглядом
податкових відносин за минулий рік. У звіті показувався ступінь успішних надходжень казенних
зборів і обставин, які впливали в цьому році на платіжну спроможність селянського населення.
До звіту включалися відомості про забезпечення хлібом урожаю цього року як для
продовольчих потреб, так і для посіву ланів, про джерела доходу в селянських господарствах,
у т. ч. відхожі і місцеві промисли, про „мирские” розходи і збори, про „мирские” капітали і
кошти сільських банків, умови використання кредитів тощо.

До закладів податної інспекції нагляд з боку казенних палат за торгівлею і промислами був
незначним. Раз на рік генеральну перевірку здійснювали чиновники з особливих доручень.
Постійний нагляд був покладений на волосних старшин і виборних торгових депутатів, які
більше турбувалися про приватні інтереси купців і промисловців, ніж за поповнення державної
казни. Ухилення від сплати торгового мита мало масовий характер.

Тільки в 1887 році за рахунок діяльності податної інспекції надходження в казну держави
збільшилися на 17,9 % [12, с. 55].

Другою важливою роботою податних інспекторів стала переоцінка в 1892 році міського
нерухомого майна. На підставі даних податних інспекторів у 1893 році загальна сума податку
збільшилася, порівняно з минулим роком на 12 %. Зокрема, зростання цього податку на 12 %
було досягнуто за вісім років, з 1884 по 1892 роки [12, с. 55].

У 1898 році, оцінюючи роботу податних інспекторів, Державна рада Росії зазначила: „Як
виконавчі органи казьонних палат ці особи сприяли застосуванню більш правильних прийомів
при нарахуванні і стягненні податків і зборів. Працею їх зібрані різносторонні дані про
економічний стан населення, які були покладені в основу багатьох реформ, проведених у
фінансовому законодавстві” [9, с. 102; 12, с. 53–54].

Були введені також посади помічників податних інспекторів з розподілом їх по найбільш
важких дільницях.

Для нагляду за діяльністю податних інспекторів були введені посади ревізорів, які
контролювали діяльність місцевих установ та податних інспекторів. Вони були в розпорядженні
Департаменту окладних зборів і виконували роль чиновників з особливих доручень [2, с. 11–
12; 6, с. 642; 13, с. 45].

Зусилля поліції і податних інспекторів по стягненню платежів були досить успішними:
загальний підсумок недоїмок у 1897 році становив понад 99 млн руб., або майже 5 % усіх
надходжень. За фактами виявлених порушень по Росії було складено 45 578 актів, з яких лише
у Санкт-Петербурзі – 5 499, на підставі яких стягнено штрафів на суму 725 184 руб. [5, с. 18; 6,
с. 642].

Для виявлення реальної платоспроможності, розміру обігу і прибутку платника податку
податні інспектори зобов’язані були вивчати їх кредитні і банківські операції, встановлювати
чи на власний капітал здійснюється комерційна діяльність, чи використовуються кредити,
визначати умови заготівлі чи закупки товарів, виробництва і збуту продукції.

Відповідно до циркуляра міністра фінансів „Про ретельне складання протоколів за
порушення правил торгівлі” від 8 грудня 1882 року податні інспектори в ході перевірок мали
право входити в торгові і промислові заклади та інші місця, де здійснювалася торгівля чи
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промисел. При виявленні ними порушень податкового законодавства податні інспектори
зобов’язані були негайно складати протокол.

Для контролю за торговими і промисловими підприємствами, які сплачували гільдійський
збір, законом від 15 січня 1885 року були введені так звані податні „присутствия”. При казенних
палатах створені особливі губернські податні „присутствия” під головуванням управляючого
Казенною палатою із шести осіб, які сплачували гільдійські збори, і із шести кандидатів,
вибраних у рівній кількості губернськими земськими зборами, міською думою губернського
міста і місцевою громадою купців.

У губерніях, де були не введені земські і міські положення, члени „присутствия”
призначалися губернатором.

Губернське податне „присутствие” розподіляло кожний рік суму додаткового
„розкладочного” збору, що надходив з губерній, між повітами відповідно до ступеня розвитку
торгівлі і промисловості.

До їхніх обов’язків входило слідкувати за правильним надходженням додаткового
процентного збору з акціонерних громад і компаній, які зобов’язані надавати свої звіти
протягом місяця з дня затвердження їх загальними зборами.

У повітах податні „присутствия” утворювалися під головуванням податного інспектора
або особи, яка була призначена управляючим Казенною палатою, шести членів, вибраних з
осіб, що підлягали оплаті „розкладочного” збору в повіті.

У столицях і найбільших містах були введені, на правах повітових, особливі міські податні
„присутствия”. Проти „розкладки”, зробленої податним „присутствием”, платники мали право
в місячний термін подавати заперечення, разом з якими і подавалася „розкладка” на
затвердження губернського податного „присутствия” [13, с. 46].

Часті порушення податкового законодавства призвели до того, що у 1903 році у главу XVI
Уголовного уложення „Про порушення постанов про огляд за промислами і торгівлі” були
введені статті 327 і 328, які передбачали відповідальність за подібні дії [6, с. 643].

Ряд нових заходів в економічній політиці сприяв проведенню податкової та грошової
реформ 1895–1897 рр., яку підготував і втілив міністр фінансів С. Ю. Вітте.

Важливим кроком С. Ю. Вітте було укріплення складу податної інспекції, Її введення на
окраїнах викликано ускладненням завдань місцевого податного управління і особливо
перебудовою промислового обкладення, реформуванням стягнення окладних зборів з селян
і надання їм пільг по викупних платежах.

Загальна кількість повітових податних „присутствий” у 1902 році досягла 500, при цьому
призначення на посаду і розподіл чиновників по губерніях здійснював особисто міністр
фінансів С. Ю. Вітте [10, с. 132].
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья посвящена проблемам международно-правового сотрудничества между

Организацией Объединенных Наций и Азербайджанской Республикой на основе договорных
обязательств. Отмечается роль Азербайджана в разработке ряда международных
соглашений, анализируются специальные декларации, принятые по поводу оккупации
азербайджанских земель со стороны Армении. Особое внимание уделяется факту избрания
Азербайджанской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, что
свидетельствует о возросшем влиянии этого государства на ход мировых процессов.

The article is devoted to the problems of cooperation between the UN Organization and
Azerbaijan Republic on the basis of international treaties. The author stresses the role of
Azerbaijan in preparing some international instruments. The Resolutions adopted by the Security
Council and General Assembly concerning occupation of Azerbaijani territory by Armenia are
analyzed. Special attention is paid to the fact of electing Azerbaijan to the Security Council of
the UN Organization. According to the author, it evidences about growth of influence of Azerbaijan
on international affairs.

Ключевые слова: ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН,
Азербайджанская Республика, резолюции ООН, международное право, Нагорно-
Карабахский вопрос, оккупация, агрессия, система международных организаций,
сотрудничество.

Чтобы стать полноправным членом мирового сообщества и получить возможность
участвовать в происходящих на международной арене процессах, каждое из государств ставит
перед собой задачу вхождения в ООН [17, c. 122–123]. Азербайджан, восстановивший свою
государственную независимость 18 октября 1991 г., с целью налаживания всестороннего
взаимного сотрудничества с государствами мира и укрепления своей независимости тоже
стал предпринимать необходимые шаги для того, чтобы быть принятым в члены ООН [1].

29 октября 1991 г. Азербайджанская Республика обратилась с обращением к ООН и всем
странам мира. В обращении содержалась просьба к государствам-членам ООН, с учетом
того, что после обретения государственной независимости Азербайджан идет по пути
демократии, свободы и равноправия, учитывая его желание оказать содействие делу
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укрепления международной безопасности и сотрудничества, рассмотреть вопрос о приеме
республики в эту авторитетную организацию [1].

14 февраля 1992 г. Совет Безопасности ООН рассмотрел обращение Азербайджана и
рекомендовал Генеральной Ассамблее принять его в члены этой организации. Таким образом,
2 марта 1992 г. на 46 сессии Генеральной Ассамблеи Азербайджан был принят в члены ООН.
В тот же день в Нью-Йорке перед штаб-квартирой ООН был поднят государственный флаг
Азербайджана [3, c. 23–24].

С 6 мая 1992 г. в ООН начала работать азербайджанская делегация. А представительство
ООН в Азербайджане открылось в 1993 г. [3, c. 26].

Членство в ООН открыло перед Азербайджанским государством возможность укреплять
свою независимость, более эффективно воспользоваться нормами международного права в
борьбе против армянской агрессии, тесной интеграции в мировое сообщество.

Глобальная цель Организации Объединенных Наций состоит именно в том, чтобы
объединить вокруг себя все страны мира, наладить диалог между цивилизациями и нациями,
добиться уважительного отношения к национальным и культурным традициям всех народов.

Руководствуясь указанной целью, Азербайджанская Республика подняла перед этой
организацией вопрос о недопустимости агрессии против независимой Азербайджанской
Республики со стороны вооруженных формирований Армении и силового захвата
последними территории другой страны. То обстоятельство, что Армения, оккупировавшая
Нагорный Карабах, являющийся исконной азербайджанской территорией, захватила еще и
близлежащие районы, и вызвало реакцию Совета Безопасности ООН.

Данная структура приняла Резолюции 822 от 30 апреля 1993 г. по поводу захвата
Кяльбаджара, 853 от 29 июля 1993 г. после оккупации Агдама, 874 – от 14 октября 1993 г. по
поводу оккупации Физулинского, Джебраильского, Кубадлинского районов, и, наконец, 884
от 12 ноября 1993 г. в связи с оккупацией со стороны Армении Зангиланского района. В этих
резолюциях, единогласно принятых Советом Безопасности ООН в ответ на оккупацию
территорий суверенного Азербайджана со стороны Армении, было подтверждено, что
Нагорно-карабахский регион является неотъемлемой составной частью Азербайджана, в
них содержался решительный призыв к уважению территориальной целостности и
суверенитета, признанных международным сообществом границ Азербайджанской
Республики, подчеркивалась недопустимость применения силы с целью захвата чужих
территорий [16].

В указанных резолюциях Совета Безопасности ООН требуется безотлагательное и
безоговорочное выведение всех оккупационных сил с захваченных территорий Азербайджана,
создание условий для безопасного возвращения на свои постоянные места жительства
вынужденно их покинувших людей. Помимо того, в данный период Генеральный секретарь
ООН выступил с семью заявлениями, поддерживающими территориальную целостность и
суверенные права Азербайджана. Однако приходится с сожалением констатировать, что Совет
Безопасности ООН, добившийся преодоления кризиса во время иракской оккупации Кувейта,
событий в бывшей Югославии и Афганистане, до сих пор не проявляет жесткой реакции на
невыполнение Арменией указанных резолюций [5].

В связи с тем, что в результате армянской агрессии в Азербайджане образовалась
миллионная масса беженцев и вынужденных переселенцев, Генеральная Ассамблея ООН в
1993 г. на своем пленарном заседании приняла соответствующую резолюцию. Эта резолюция



296                                                                                                             Право

предусматривала оказание международной помощи беженцам и вынужденным
переселенцам [5].

На 49 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в сентябре 1994 г., впервые
принял участие Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев. Выступая с речью
на сессии, он с ее высокой трибуны проинформировал мировую общественность о положении
в Азербайджане, об агрессии со стороны Армении. 29 сентября 1994 г. Гейдар Алиев в своем
выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН так охарактеризовал политику
Азербайджана в отношении к ООН: „В целом Азербайджанская Республика оптимистически
оценивает перспективы ООН на будущее, намерена и впредь отстаивать высокие принципы
Организации Объединенных Наций, стремиться к повышению эффективности и авторитета
организации” [14].

В расширении сотрудничества между Азербайджаном и ООН значительную роль сыграл
визит Генерального секретаря ООН Бутроса-Бутроса Гали в Баку в октябре 1994 г. Лично
ознакомившийся с общественно-политической и экономической жизнью Азербайджана,
Бутрос-Бутрос Гали заявил, что различные организации ООН активизируют свои усилия для
оказания помощи Азербайджану в решении имеющихся проблем [3, c. 7–8].

Президент Азербайджана Гейдар Алиев принял участие и на специальной торжественной
сессии Генеральной Ассамблеи по случаю 50-летнего юбилея ООН, состоявшейся в октябре
1995 г. В своем выступлении на сессии он обнародовал позицию Азербайджана в нагорно-
карабахском армяно-азербайджанском конфликте и призвал мировое сообщество принять
действенные меры для прекращения агрессии со стороны Армении [3, c.12-14]. В 1996 г.
Генеральная Ассамблея ООН в резолюции о сотрудничестве с ОБСЕ еще раз заявила о том,
что поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Годом позже, 28 июля 1997
г. во время официального визита в США Гейдар Алиев встретился с новым Генеральным
секретарем организации Кофи Аннаном. В беседе с Президентом Азербайджана Кофи Аннан
заявил, что ООН выступает за территориальную целостность страны, что армяно-
азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть решен на основе принципов,
выработанных на Лиссабонском саммите ОБСЕ [2, c. 4–5].

Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев, выступивший 28 июля 1997 г. на
встрече с постоянными представителями государств-членов Совета Безопасности ООН, а 29
июля – представителями-послами, аккредитованными в ООН государств мира, обстоятельно
информировал участников встреч об Азербайджане, его политике, сложных проблемах, с
которыми страна сталкивалась и сталкивается, об армяно-азербайджанском нагорно-
карабахском конфликте [11, c. 19–20].

В 1996 г. Азербайджан подписал конвенцию ООН 1984 г. „Против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания”.
Присоединившись к этому соглашению, Азербайджан создал условия комитету ООН против
пыток для деятельности на своей территории [11, c. 44–45].

В 1998 г. указом Президента Азербайджана Гейдара Алиева в Азербайджане на высоком
уровне было отмечено 50-летие Всеобщей декларации  прав человека, принятой под эгидой
ООН. В том же году по его распоряжению в стране были отменены смертная казнь и цензура
над прессой [3, c. 33–35].

В сентябре 2000 г. принимавший участие в Саммите тысячелетия ООН Гейдар Алиев
выступил с речью и на этом всемирном мероприятии, проводимом с участием руководителей
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более 150 государств мира, он вновь проинформировал государства мира об агрессии
Армении против Азербайджана, о положении, сложившемся в стране в результате армяно-
азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Азербайджана подчеркнул и
необходимость проведения реформ в ООН, о которых в последнее время проходили широкие
дискуссии [17].

После событий 11 сентября 2001 г. Азербайджан присоединился к антитеррористическим
мерам ООН. Азербайджанская Республика тесно сотрудничала с Комитетом ООН по борьбе
с терроризмом и Комитетом по санкциям в отношении Афганистана. В октябре 2001 г.
Азербайджан принимал участие в антитерростических операциях в Афганистане и направил
свой воинский контингент для оказания помощи международным вооруженным силам по
охране безопасности в Афганистане [4, с. 33–36].

В октябре 2001 г. Азербайджанская Республика присоединилась к Конвенции ООН по
предотвращению финансирования терроризма. В мае 2002 г. Президент Азербайджана Гейдар
Алиев издал распоряжение о реализации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН за №
1368, 1373, 1377, направленных на борьбу с терроризмом [11, c. 40–41].

В сентябре 2003 г. премьер-министр Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на очередной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, затронул вопрос о реформах и сказал, что для
преумножения силы и авторитета ООН реформы имеют важное значение. В своем
выступлении господин Ильхам Алиев отмечал: „Теперь уже понятно, что существующие
механизмы ООН не отвечают требованиям времени, и в связи с этим реформы в Организации
Объединенных Наций превратились в важный вопрос. Есть необходимость в реформировании
Генеральной Ассамблеи, там должны найти свое отражение, как реалии сегодняшнего дня,
так и полувековые традиции” [4, c. 51–52].

Год спустя, в сентябре 2004 г., в своей речи на 59 сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев напомнил, что четыре резолюции
Совета Безопасности ООН по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского
конфликта все еще не выполнены. Президент И. Алиев довел до сведения участников сессии
то обстоятельство, что оккупированные азербайджанские территории используются с целью
незаконного оборота наркотических веществ, передачи оружия, осуществления незаконной
экономической деятельности, контрабанды, и что эти территории превращены в гнездо
террористов [4, c. 55].

Организация Объединенных Наций, создавая благоприятные условия для
совершенствования управления, уменьшения бедности, обеспечения уважения прав человека
и гендерного равенства, удовлетворения основных потребностей людей в области
здравоохранения и образования, содействует развитию Азербайджана.

Азербайджан, устанавливающий широкие отношения с ООН, пользуется разными
формами сотрудничества. Для эффективного осуществления этого сотрудничества
Азербайджан присоединился к ряду важнейших международных соглашений. Эти соглашения
создают возможности для решения проблем, возникающих в связи с современной
общественно-политической, социально-экономической сферами жизни страны. Азербайджан
присоединился к международным документам, охватывающим такие важны вопросы, как
гражданские и политические права, права ребенка, статус и защита женщин, беженцев, жертв
вооруженных конфликтов, предотвращение геноцида и наказание за это преступление, а
также ряд других вопросов.
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Азербайджан тесно сотрудничает и со специализированными и профильными
учреждениями ООН. Из них наиболее активными являются такие организации, как Программа
развития ООН, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев, Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ), Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО),
Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Женский фонд ООН (ЮНИФЕМ), Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ), Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ОДВЗЯИ, Азербайджан присоединился к этой организации в 1997 г.) [4, c. 77–79].

Соглашение о сотрудничестве с ЮНИСЕФ Президент Гейдар Алиев подписал в сентябре
1994 г., во время своего участия в работе 49 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Основной
целью совместной деятельности с указанной структурой является оказание помощи для
облегчения положения детей и подростков-беженцев и вынужденных переселенцев. В 1995–
1997, 1998–2000 годы Азербайджан был членом Исполкома ЮНИСЕФ.

Связи Азербайджана с ЮНЕСКО осуществляются с целью оказания содействия стране в
развитии таких областей, как образование, наука и культура. Соответствующим
распоряжением Президента Азербайджана в 1994 г. создана национальная комиссия страны
при ЮНЕСКО. В развитии связей Азербайджана с ЮНЕСКО, в их расширении и усилении
незаменимую роль играет первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева. В сентябре 2004 г. за вклад в развитие традиционной музыки, литературы
и поэзии, заслуги в области музыкального образования и обмена между культурами мира,
проявленную преданность идеям ЮНЕСКО Мехрибан Алиева удостоена звания Посла доброй
воли в области устных и музыкальных традиций [4, c. 88–91].

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 1993 г. развернувшее
широкую деятельность в Азербайджане, осуществило значительные меры по оказанию
гуманитарной помощи азербайджанцам, оказавшимся в результате агрессии со стороны
Армении в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Особенно в 1994-1995 гг.,
когда наша страна испытывала большие трудности, без покровительства беженцам и
вынужденным переселенцам со стороны структур ООН, других международных организаций
в Азербайджане разразилась бы гуманитарная катастрофа. В соответствии с Конвенцией
ООН о статусе беженцев от 1951 г. и Протоколу к ней от 1967 г. сегодня в Азербайджане
создана совершенная, соответствующая всем международным стандартам законодательная
база, регулирующая права и социальную защиту беженцев и вынужденных переселенцев[18,
c. 22–27].

Азербайджан тесно сотрудничает с такими финансовыми и экономическими структурами
ООН, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная продовольственная
программа.

В 2000–2002 гг. Азербайджан стал членом Комиссии ООН по положению женщин, в 2002–
2004 гг. – Комиссии ООН по устойчивому развитию, в 2003–2005 гг. – Экономического и
Социального Совета (ЭКОСОС) [3, c. 10–13].

Азербайджан активно участвует в объявленной в сентябре 2000 г. проекте ООН „Цели
развития тысячелетия”. Так, выдвинутая государством в 2003–2005 гг. Программа уменьшения
бедности и экономического развития осуществлена с помощью Программы развития ООН.
В настоящее время Азербайджанское государство совместно с ООН работает над
осуществлением новой Программы уменьшения бедности и устойчивого развития.
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Азербайджан выступает за проведение реформ в главном органе ООН в деле поддержания
международного мира и безопасности – Совете Безопасности.

Одним из знаменательных событий в сотрудничестве Азербайджана с ООН является
принятие Азербайджана в июле 2006 г. в члены Совета ООН по правам человека.

14 марта 2008 г. на расширенном заседании Генеральной Ассамблеи ООН обсуждался
вопрос „О положении на оккупированных территориях Азербайджана”, включенный в
повестку дня 62 сессии под 20 пунктом. Постоянный представитель Азербайджана в ООН
Агшин Мехтиев, выступивший в обсуждениях, рассказал представителям государств-членов
ООН о захватнической политике Армении в отношении Азербайджана, призвал делегации
поддержать проект резолюции, автором которой является Азербайджан [1].

Проект резолюции, состоящий из 9 пунктов, выражал позицию Генеральной Ассамблеи
ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, в том числе
поддерживал территориальную целостность Азербайджанской Республики в пределах
признанных на уровне международных документов границ, требовал полного и
безоговорочного выведения вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских
территорий, создания соответствующих условий для возвращения на свои земли всех
азербайджанцев – беженцев и вынужденных переселенцев.

В ходе голосования, состоявшегося после обсуждений, 39 стран проголосовали за принятие
резолюции, 7 стран – против, 100 стран воздержались. Таким образом, Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию „О положении на оккупированных территориях Азербайджана” [10].

В документе выражена серьезная озабоченность тем, что вооруженный конфликт в
Нагорно-карабахском регионе Азербайджана ставит под вопрос международный мир и
безопасность, и оказывает негативное влияние на гуманитарное положение стран Южного
Кавказа. Генеральная Ассамблея ООН призвала государства уважать и поддерживать
суверенитет, территориальную целостность Азербайджанской Республики в рамках его
международно-признанных границ: „Генеральная Ассамблея еще раз заявляет, что ни одно
государство не должно признать ситуацию, сложившуюся в результате оккупации территорий
Азербайджанской Республики, как законную, не должно содействовать или создавать условия
для сохранения этой ситуации”. В документе подчеркнута необходимость „безотлагательного,
безоговорочного выведения армянских сил со всех оккупированных территорий
Азербайджанской Республики”.

Недавно произошло еще одно важное событие, указывающее на плодотворное
сотрудничество между ООН и Азербайджанской Республикой. В конце октября 2011 г. на
Генассамблее ООН завершилось избрание нового непостоянного члена Совета Безопасности
ООН от Восточной Европы [10]. По результатам голосования Азербайджан впервые в своей
истории стал членом Совета Безопасности ООН. За Азербайджан проголосовали 155 стран,
24 страны воздержались и еще 13 проголосовали за Словению. В целом, во всех предыдущих
шести раундах голосования Азербайджан набирал больше голосов, чем Словения, однако не
смог набрать необходимых для избрания 129 голосов [11]. В заявлении Президента АР И.
Алиева было отмечено, что у Азербайджана множество друзей во всем мире, и
доказательством стало именно голосование по кандидатуре нашей страны в непостоянные
члены Совета Безопасности ООН. „За двадцать лет Азербайджан зарекомендовал себя и
утвердил как независимое государство. Мы доказали, что Азербайджан является надежным
партнером, дружественной страной” – отметил Ильхам Алиев [13].
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Это обстоятельство еще раз доказывает, что Азербайджан стремится развивать свои связи
с ООН, ради повышения эффективности деятельности организации, активно участвует в деле
укрепления мира и безопасности в Евразии и во всем мире. Азербайджан выступает за
расширение состава Совета Безопасности, за то, чтобы Совет Безопасности стал более
ответственным и демократичным, был в состоянии оперативно реагировать на новые угрозы,
риски и опасности ХХI в., выработал действенный механизм для осуществления принятых
резолюций [11].

Резюмируя, следует отметить, что взаимные связи, образовавшиеся со вступлением
Азербайджанской Республики в ООН, пройдя путь от интенсивного развития до членства в
Совете Безопасности ООН, превратились в многостороннее сотрудничество и сыграли важную
роль в развитии Азербайджана как независимого государства, в том, чтобы он занял свое
достойное место на международной арене. Одновременно, Азербайджан вносит свой вклад
в эффективное функционирование данной международной организации, в дело защиты
международного мира и безопасности, разностороннего и плодотворного сотрудничества
государств.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СУВЕРЕНИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Статья посвящена актуальной проблеме современности – анализу понятия

государственного суверенитета. В ней анализируются права, присущие полному
суверенитету государств. Также исследуются вопросы прав государств, присущие
полному суверенитету в области внешней политики, осуществления неотъемлемого права
государств на суверенитет над своими ресурсами, уважения каждым государством
правосубъектности других государств. Отмечается, что принцип суверенного равенства
государств, предполагая равное право каждого государства на суверенитет, относит
право государств свободно выбирать и развивать свои политические, социальные,
экономические и культурные системы целиком ко внутренней компетенции любого
государства.

The article is devoted to the topical problem of modernity – state sovereignty. The author
analyses the rights which belong to full sovereignty. Also he researches the issues of rights of
state in the sphere of foreign policy, over natural resources, respect of international personality
of other states. The principle of sovereign equality of states, supposing the right of each state on
sovereignty, includes the right to chose freely and develop political, social, economic and cultural
systems as internal competence of each state.

Ключевые слова: государственный суверенитет, полный суверенитет, суверенные
права над естественными ресурсами, ООН, уважение территориальной целостности и
политической независимости государств, принцип суверенного равенства.

Вопрос о пользовании каждым государством правами, присущими полному суверенитету,
приобретает большое значение при практической реализации государством своих
неотъемлемых прав. Опыт образования на месте бывших колоний молодых национальных
государств со всей очевидностью показал, что право на самоопределение, доведенное до
признания независимости и образования суверенного государства, представляет собой часто
различные формы полуколониальной или неоколониальной зависимости [1, с. 5–6]. При
обсуждении вопросов международной опеки было предложено указать в Уставе ООН, что
„целью опеки является развитие подопечных территорий не только в направлении к
самоуправлению, но и в направлении к самоопределению и в целях быстрейшего достижения
полной государственной независимости” [20, с. 35–36].

© Алиев Э. Р., 2011
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Права, присущие полному суверенитету государств в области внутренней политики,
характеризуются полнотой публичной власти (законодательной, исполнительной, судебной)
над населением, исключающей возможность деятельности в его пределах всякой иной
публичной власти. Юрисдикция государства распространяется как на граждан страны, так и
на иностранцев, включая право на национализацию иностранной собственности и
ликвидацию любого привилегированного положения иностранцев. Эти права предполагают
суверенитет над естественными ресурсами страны, право на ликвидацию иностранных
военных баз на их территории и вывод иностранных вооруженных сил. Такие права направлены
на защиту самостоятельности государств в установлении общественного и государственного
строя и правопорядка, который отвечает уровню развития, потребностям и интересам народов
соответствующих государств. Осуществление этих прав, по мнению Л. И. Воловой,
гарантируется признанием всеми государствами недопустимости вмешательства во
внутренние дела друг друга [5, с. 15–16].

Права государств, присущие полному суверенитету в области внешней политики,
осуществляются в рамках международного права в условиях взаимной независимости
государств. Основной круг этих прав очерчен в Уставе ООН. Это право государств на равенство
с другими государствами – ни одно из них не может претендовать на привилегированное
положение по отношению к другим государствам и подчинять кого-либо из них своей
юрисдикции. Никакие соображения политического, экономического, расового,
географического, исторического и иного характера не могут ограничить правоспособность
любого государства как равноправного члена международного сообщества; право на
международное общение и сотрудничество с другими государствами в политической,
социальной, экономической и культурной областях, право участвовать в международных
конференциях и право обмениваться дипломатическими, консульскими и иными
представителями. Все государства, невзирая на различие их социальных и экономических
систем, имеют равные права на участие в международных отношениях; право государств
участвовать в решении международных проблем, в создании и улучшении норм
международного права. Все государства как суверенные субъекты международного права
имеют право на свободное участие в международной жизни [3, с. 51–71].

По мнению Л. И. Воловой, проблема, связанная с возможностью каждым государством
пользоваться правами, присущими полному суверенитету, затрагивает в той или иной степени
интересы всех стран. Во многих странах осуществляются социально-экономические
преобразования, проводимые в условиях тяжелой борьбы с внутренней реакцией и
вмешательством извне со стороны различных сил [4, с. 11–12].

Актуальность этой проблемы для молодых, неокрепших, еще развивающихся стран
очевидна. После достижения политической независимости эти страны вступают в не менее
тяжелую борьбу за независимость экономическую. Перестройка внутренней экономической
структуры, расширение и укрепление государственного сектора – все это только одна сторона
проблемы, связанной с осуществлением прав, присущих полному суверенитету. Молодые
национальные государства, да и почти все развивающиеся страны, находятся в значительной
зависимости от мирового капиталистического рынка.

В заключительном документе – Торжественной декларации, принятой Первым
совещанием на высшем уровне в Алжире 6 марта 1975 г. государствами-членами ОПЕК,
выражено стремление развивающихся государств защитить свое законное право самим



304                                                                                                             Право

распоряжаться национальными природными ресурсами, решимость отразить атаки
неоколониалистов, добиться подлинной экономической независимости, равноправного
международного экономического сотрудничества [6, с. 22–23].

Со всем этим неразрывно связано осуществление неотъемлемого права государств на
суверенитет над своими ресурсами, являющегося одним из важнейших суверенных прав
государств, направленных на обеспечение их экономической и политической независимости.
Не оспаривая права государств свободно распоряжаться своими естественными богатствами
или ресурсами, представители западных государств считали, что это право в качестве элемента
принципа суверенного равенства государств должно излагаться в соответствии с резолюцией
1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1962 г., предусматривающей его
осуществление в соответствии с нормами международного права, и предлагали
сформулировать его как „право свободно распоряжаться своими естественными богатствами
и природными ресурсами при условии соблюдения международного права и положений
заключенных государством договоров” [8].

Вместе с тем представители западных государств выражали сомнение относительно
уместности включения вопроса о национальном богатстве и природных ресурсах в
определение суверенного равенства государств, ссылаясь на то, что Генеральная Ассамблея
ООН уже приняла резолюцию о неотъемлемом суверенитете над естественными ресурсами
на своей семнадцатой сессии (резолюция 1803) и будет продолжать рассматривать этот вопрос
на предстоящих сессиях. Они отрицали отношение этого вопроса к суверенному равенству
государств на том основании, что суверенные государства могут осуществлять право
распоряжаться природными ресурсами в обычном порядке и без того, чтобы оно было
включено в принцип суверенного равенства [10, с. 216–218].

Несмотря на все эти доводы, положение о праве государств на свободное использование
суверенных прав над естественными ресурсами оказалось не согласованным и не было
включено в принцип суверенного равенства.

Позиция западных держав помогала включению в содержание принципа суверенного
равенства и таких законных прав, как право каждого государства участвовать в разрешении
вопросов, затрагивающих его интересы; право аннулирования неравноправных договоров;
право на ликвидацию военных баз и вывод иностранных вооруженных сил; право государств
участвовать в создании норм международного права и ряд других.

Уважение каждым государством правосубъектности других государств является
обязанностью всех членов международного сообщества, которая вытекает из основных
принципов международного права. Это означает, что уважение правосубъектности
государств, будучи неразрывно связано с признанием принципа суверенного равенства,
должно интерпретироваться с учетом всех других принципов, в том числе уважения прав,
присущих суверенитету и равенству. Это, в свою очередь, требует со стороны государств –
участников международного общения уважения права друг друга свободно выбирать и
развивать свои политические, социальные системы, равно как и права устанавливать свои
законы и административные правила.

Субъекты международного права обладают в международных отношениях большим
числом различного рода прав и обязанностей [21, с. 22–28]. Совокупность прав и обязанностей
субъекта международного права и составляет его правосубъектность. Следовательно,
уважение правосубъектности государств означает полное признание прав и обязанностей,
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характеризующих их правосубъектность. Среди таких прав, следует выделить право субъекта
международного права на политическую независимость, по отношению к другим субъектам
международного права, включая право самостоятельно решать все вопросы своей внутренней
и внешней политики.

Уважение этого права неразрывно связано с обязанностью одних субъектов
международного права, в том числе ООН, не вмешиваться во внутренние и внешние дела
других. Оно также сопряжено с обязательством воздерживаться от угрозы силой или
применения силы как против территориальной неприкосновенности или политической
независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с
целями Организации Объединенных Наций.

Уважение правосубъектности предполагает признание территориальной целостности и
неприкосновенности каждого государства или, иначе говоря, соблюдения его
территориального верховенства. Это означает, с точки зрения Н. А. Ушакова, не только
запрещение аннексий, оккупации или временного захвата чужой территории, не только
недопустимость какого-либо вторжения на чужую территорию, в том числе и в воздушное и
водное пространство, но и запрещение всякой враждебной деятельности на данной территории
иностранных учреждений, организаций и граждан [17, с. 99–100].

Уважение правосубъектности государств неразрывно связано с признанием суверенного
равенства между субъектами международного права. Ни один из них не может претендовать
на привилегированное положение по отношению к другим субъектам международного права
или подчинять кого-либо из них своей юрисдикции. Никакие различия политического,
экономического, социального, культурного порядка, географического положения,
исторического и иного характера не могут ограничивать правосубъектность любого субъекта
международного права как равноправного члена международного сообщества [13, с. 51–
71].

Уважение правосубъектности государств связано с признанием их права на международное
общение и на сотрудничество с другими субъектами международного права в политической,
экономической, социальной и культурной областях, с правом участвовать в международных
конференциях и правом обмениваться дипломатическими, консульскими и иными
представителями.

Это право неотделимо от обязанности развивать на основе принципа равноправия и
самоопределения народов дружественные отношения между всеми субъектами
международного права, независимо от того, к какой социально-экономической системе они
принадлежат, а также от обязанности осуществлять международное сотрудничество в
разрешении проблем политического, экономического, социального или гуманитарного
характера и приглашать субъекта международного права на любую международную
конференцию или совещание, где рассматриваются непосредственно затрагивающие его
вопросы.

Уважение правосубъектности включает право государств на участие в создании норм
международного права, в установлении и поддержании международного правопорядка.
Этому праву корреспондирует обязанность соблюдать и уважать международные
обязательства, вытекающие из договоров и других источников международною права,
обязанность нести международную ответственность за нарушение норм международного
права.
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Как отмечает Е. А. Коровин, уважение правосубъектности связано с правом каждого
государства быть полноправным членом международных организаций [12, с. 104].

Это право предполагает обязанность способствовать не только принятию новых членов в
ООН, но и занятию ими в органах ООН мест в соответствии с их географическим
распределением между государствами.

Уважение международной правосубъектности сопряжено и с признанием права народов
на самоопределение и независимость. Оно неотделимо от оказания борющимся народам
поддержки в осуществлении этого права. Какие-либо попытки подавить национально-
освободительную борьбу или препятствовать ей являются грубым нарушением целей и
принципов Устава ООН [10, с. 22–26].

По справедливому мнению А. И. Кольева, уважение правосубъектности несовместимо с
какой-либо дискриминацией государств в отношении их прав и обязанностей. Оно
предполагает развитие дружественных отношений между государствами, независимо от их
политических, экономических и социальных систем и от уровня их развития. Оно не допускает
какого-либо ущемления прав государств монархической формы правления по сравнению с
республиканской и, наоборот, дискриминации прав государств, развитых в технико-
экономическом отношении, и развивающихся стран, национальных и многонациональных,
„старых” и „новых” государств и т. п. [11, с. 77–79].

Таким образом, уважение правосубъектности государств означает полное признание
совокупности прав и обязанностей государств, вытекающих из их принадлежности к
международному сообществу, и обязанность их добросовестного соблюдения без какой-
либо дискриминации.

По мнению В. А. Дорогина, система международных отношений, построенная на общении
суверенных государств, образованных в рамках определенной территории, на которую
распространяется верховенство данного государства, т. е. его исключительная власть,
предполагает в качестве условия самого существования государства его неотъемлемое право
на территориальную целостность и политическую независимость [9, с. 35–36]. Уважение
территориальной целостности и политической независимости государств означает
недопустимость и противоправность каких-либо посягательств на территориальную
целостность любого государства, осуществление каких-либо действий, направленных против
политической независимости государств. Этот принцип закреплен в Уставе ООН как одно из
общепризнанных и общеобязательных начал современного международного права, которое
требует от всех государств воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой
или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической
независимости любого государства (п. 4 ст. 2). Оно выражено и в п. 2 ст. 7 Устава, в котором
говорится о невмешательстве во внутренние дела государств как со стороны ООН, так и
других субъектов международного права, а также в других важных международных
договорах [16, с. 4].

Кроме того, признание этого права, как указывает Едвард Сейд, в качестве составной
части принципа суверенного равенства государств придает ему большую эффективность и
стабильность.

Уважение территориальной целостности и политической независимости составляет
незыблемую основу внешней политики государств.
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С уважением суверенитета и территориальной целостности государств связан вопрос о
присутствии иностранных войск или военных баз против явно выраженной воли
заинтересованных государств.

Требование безусловного уважения территориальной целостности и политической
независимости вытекает из обязанности государств воздерживаться в своих международных
отношениях от нанесения ущерба суверенному равенству государств. Включение этого
требования в содержание принципа суверенного равенства государств, несомненно,
повышает эффективность принципа.

Принцип суверенного равенства государств, предполагая равное право каждого
государства на суверенитет, относит право государств свободно выбирать и развивать свои
политические, социальные, экономические и культурные системы целиком ко внутренней
компетенции любого государства. Строго говоря, это право принадлежит не государству, а
народу, населяющему данное государство, и прямо вытекает из его права на самоопределение,
т.е. права каждого народа свободно определять без вмешательства извне свой политический
статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие. Это означает,
что народ имеет право на создание своего самостоятельного государства в рамках своей
национальной территории, на избрание формы государственного устройства (включая право
на вступление в федеративный союз или выход из него), на избрание формы правления и
социально-экономической системы [15, с. 78].

Этому праву соответствует обязанность уважать статус, системы и формы
государственного правления, избранные другим народом, обязанность предоставить
независимость народам колоний, а также отказ от навязывания какому-либо народу или
государству извне определенной формы правления.

Как отмечается в Декларации ООН о принципах международного права 1970 г., „каждое
государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические, социальные,
экономические и культурные системы”. В Заключительном акте Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе говорится, что государства-участники Общеевропейского
совещания „будут также уважать право друг друга свободно выбирать и развивать свои
политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право
устанавливать свои законы и административные правила” [19, с. 47–50].

Вопрос о выборе того или иного общественного, политического и экономического строя
неразрывно связан с обеспечением свободы выражения воли народа, населяющего данную
страну. Момент свободы выражения воли имеет при этом принципиальное значение. Помимо
того, что этот момент требует создания условий, исключающих какое-либо вмешательство
извне, он играет определяющую роль в вопросе о характере будущей государственной власти.
Если государственная власть оказывается в руках органов, выражающих волю народа, то и
вопрос о выборе политического и экономического строя решается в соответствии с
интересами народа, стремящегося к независимости, социальному и национальному
прогрессу. Право каждого государства развивать свою собственную политическую,
экономическую и культурную жизнь свободно и без вмешательства извне вытекает из ст. 2
(п. 1) Устава ООН, ст. 1 проекта Декларации прав и обязанностей государств, подготовленной
Комиссией международного права ООН, ст. 5, 9 и 13 Устава Организации американских
государств, ст. III, принципа I и ст.V Устава Организации африканских единства, а также
принципа 3 Бандунгской декларации и других важнейших актов [1, c. 22–25]. Как уже
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отмечалось, оно было включено в качестве элемента принципа суверенного равенства не
только в Декларацию ООН о принципах международного права 1970 г., но и в формулировку
этого принципа в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе 1975 г. Причем Заключительный акт и подтверждает это право в качестве элемента
принципа суверенного равенства, и дополняет его правом государств „устанавливать свои
законы и административные правила” и тем самым формулирует важную норму
международного права, обязывающую государства строить свои взаимоотношения на основе
уважения как законов, так и административных постановлений друг друга [14, с. 49].
Естественно, что при установлении своих законов и административных правил государства
должны учитывать свои юридические обязательства, взятые по международным соглашениям.

Включение этого права в качестве элемента принципа суверенного равенства государств
расширяет сферу действия принципа, развивает его в прогрессивном направлении, укрепляет
его демократическое содержание.
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УКРАЇНИ
У статті автор розкриває значення поняття „представництво”, його сутність, а

також визначає значення представництва в цивільному праві України.

In the article an author exposes a concept essence of representative office, and also determines
the value of representative office in the civil law of Ukraine.
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Представництво є одним із традиційних правових інститутів, що регулюють відносини, які
виникають між представником і особою, яку він представляє. Сфера застосування
представництва охоплює широке коло суспільних відносин, зокрема поширена в цивільному
обороті.

Цивільне законодавство республік колишнього СРСР, включаючи Україну, не містило
законодавчого визначення представництва, тому в юридичній науці існували різноманітні
погляди на його правову природу. Деякі автори розглядали представництво як діяльність[1,
с. 214; 220; 2 c. 210], інші – як правовідносини [3, с. 196; 1, с. 232], тобто це питання було
дискусійним. З прийняттям нового ЦК України це питанням було вирішене на користь останніх,
оскільки Цивільний кодекс (далі – ЦК) України [5] визначає представництво саме як
правовідносини, за яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити
правочин від імені іншої, яку вона представляє (ст. 237 ЦК України) [5, с. 363].

За своєю природою відносини представництва належать до організаційних майнових
правовідносин, головним змістом яких є права і обов’язки їх сторін по створенню передумов
виникнення безпосередньо у того, кого представляють, прав і обов’язків внаслідок вчинення
правочинів від його імені представником [6, с. 154].

Розкриваючи поняття та сутність представництва, Є. О. Харитонов зазначав, що в найбільш
загальному вигляді представництвом є використання правосуб’єктності даних осіб для
реалізації прав та обов’язків і захисту прав інших осіб. Також  він звертав увагу на те, що за
допомогою представницва  створюються додаткові можливості для здійснення прав і виконання
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обов’язків учасниками цивільних правовідносин, забезпечується більш повний захист їх
суб’єктивних прав, підвищується ефективність налагодження економічних зв’язків між
суб’єктами права [7, с. 225].

Представництво є структурно складними, тристоронніми такими, що поетапно
розвиваються правовідносинами, внаслідок яких одна особа (представник) має право виступати
від імені іншої (яку представляє) [8, с. 354]. Інший російський учений Л. Казанцев вважав, що
„представительство, предполагает непременно заступление одного лица другим перед
третим” [9, с. 40].

Крім того, досліджуючи природу представництва Л. Казанцев вказує на сім суттєвих
моментів, які визначають сутність цього інституту [9, с. 121–123]: 1) „представительство есть
понятие юридическое, оно состоит в заключении юридической сделки”; 2) „представитель,
заключая сделку, действует вместо принципала”; 3) „представитель заключает сделку на имя
принципала”; 4) „представитель заключает юридическую сделку с намерением воспроизвести
для принципала такие юридические последствия, какие наступили бы, если бы тот сам
контрагировал”; 5) „представиль должен иметь полномочие от принципала для совершения
юридической сделки на имя последнего”; 6) „необходимое для бытия представительства
полномочие должно основываться на каком-нибудь правовом моменте”;
7) „представительство основывается на разделении свойств контрагента и субъекта сделки
между представителем и принципалом, и на мыслимом соединении обоих этих свойств
посредством фикции в лице представляемого”.

Чинне законодавство закріплює конструкцію представництва – правовідносин, які у
визначений час була підтримана О. С. Іоффе [10, с. 199], О. Л. Невзгодіною [11, с. 58],
К. І. Скловським [12, с. 6] та іншими. Ця конструкція ґрунтується на тому, що діяльність
представника здійснюється через повноваження, які йому надані, та породжує правові наслідки
виключно для особи, яку представляють.

Інститут представництва в цивільному праві, на відміну від кримінального,
адміністративного, господарського процесу або виконавчого провадження, має самостійний
характер, якому притаманна власна специфіка у зв’язку з особливостями правового
регулювання, суб’єктного складу та регульованих відносин. Розповсюдження представництва
у цивільному обороті викликане рядом причин, які можуть бути як юридичного, так і
фактичного характеру. До перших можна віднести, наприклад, відсутність у фізичної особи
повного обсягу цивільної дієздатності, а до других – хворобу, перебування у відрядженні,
відпустці, відсутність юридичних знань, особисту зайнятість та інше.

Представництво в цивільному праві характеризується тим, що його сутністю є вчинення
представником певних юридичних дій (наприклад, ч. 1 ст. 1000 ЦК України), до яких належить
вчинення  правочинів. Згідно з цим не є представництвом вчинення особою фактичних дій,
які безпосередньо не  ведуть до настання юридичних наслідків (наприклад, підбір будинку для
покупця та ін. ) [5, с. 364].

Характеризуючи засоби визначення сутності представництва в російській дореволюційній
літературі, М. І. Брагінський підкреслював, що „наряду с „замещением”, широко
использовались такие понятия, как „заступление” и „замена”. Із урахуванням цього він
зазначав, що „в результате смысл представительства можно свести к тому, что одно лицо
„замещает” другое с тем, что действие первого влекут юридически значимое последствие
именно для второго – того, от чьего имени первый действовал [13, с. 249].
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Необхідність існування в цивільному праві інституту представництва зумовлена рядом
обставин, що мають юридичний або фактичний характер. Представництво забезпечує
створення умов, необхідних для здійснення фізичними чи юридичними особами своїх
суб’єктивних цивільних прав [14, с. 201].

Щодо визначення поняття „представництво” доцільно зазначити про зміщення декількох
важливих акцентів. Так, коли у деяких варіантах проекту ЦК України вчинення правочинів
представником від імені другої сторони, яку він представляє, розглядалося як обов’язок
представника, то у ст. 237 ЦК України від 16 січня 2003 року представництво вже визначається
як правовідносини, у яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити
правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє. Отже, у зазначеній нормі ЦК України
з’явилася вказівка на те, що вчинення правочинів може бути не лише обов’язком представника,
але і його правом. Крім того, зникла згадка про те, що правочини представником вчиняються
за повноваженням.

Необхідно зазначити, що формулювання: „представник зобов’язаний або має право
вчинити правочин від імені другої сторони” здається не надто вдалим, оскільки категорії
„обов’язок” і „право” характеризують різні аспекти відносин представництва. Щодо особи,
яку він представляє, представник зобов’язаний вчиняти правочини оскільки щодо неї він
виступає зобов’язаною стороною. Але щодо третьої особи  представник виступає як суб’єкт,
який має право вчиняти правочини від імені особи, яку він представляє. Безпосередньо зі ст.
237 ЦК України випливає вимога наявності таких характерних ознак представництва:
1) представництво – правові відносини; 2) учасниками правовідносин представництва є дві
сторони: представник та особа, яку він представляє; 3) представник зобов’язаний або має
право діяти від імені особи, яку він представляє; 4) діяльність представника провадиться
обов’язково від імені особи, яку він представляє; 5) діяльність представника в інтересах і від
імені особи, яку він представляє, полягає у вчиненні правочинів.

Характеризуючи названі ознаки представництва, необхідно звернути увагу на те, що у
визначенні поняття „представництво”, яке міститься у ст. 237 ЦК України, акцент поставлено
на тому, що представництво є правовідносинами, у межах яких представник вчиняє правочини
від імені іншої сторони. Аналіз і тлумачення такого формулювання дозволили зробити декілька
принципово важливих висновків щодо розуміння сутності представництва. По-перше, так на
законодавчому рівні знято питання про те, який з дискусійних підходів до юридичної
характеристики представництва – оцінки його як дії (діяльності) чи як правовідносин – є більш
справедливим. Представництво визначається саме як правовідносини, а не як діяльність. Тому
доцільно вважати, що у процесі його реалізації здійснюється певна діяльність представника,
яка полягає у вчиненні правочинів від імені особи, яку представник представляє.

По-друге, як випливає з формулювання ч. 1 ст. 237 ЦК України, учасниками конкретних
правовідносин представництва є дві точно визначені сторони: представник та особа, яку він
представляє. Така позиція вітчизняних законодавців ставить під сумнів справедливість досить
поширеної у вітчизняній юридичній літературі думки, згідно з якою представництво є не
лише правовідносинами, а складною динамічною системою, що складається із внутрішніх і
зовнішніх правовідносин (або ж охоплює три кола відносин). При цьому внутрішні відносини
представництва трактуються як такі, що складаються між представником та особою, яку
представляють, зумовлюючи виникнення в останньої прав і обов’язків внаслідок діяльності
представника. Натомість зовнішні відносини представництва спрямовані на впорядкування
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правових  зв’язків між особою, яку представляють, і третьою особою, але мають щодо цих
зв’язків допоміжний характер [15, с. 198].

Проте, як випливає із визначення представництва у ст. 237 ЦК України, представництво є
єдиними правовідносинами між представником та особою, яку цей представник представляє.
Тобто воно, можливо, вичерпується так званими внутрішніми правовідносинами
представництва і не стосується відносин між представником або особою, яку представляють,
з третіми особами, з якими представник вчиняє правочини від імені особи, яку представляє [7,
с. 24–26].

Визначення законодавцем представництва як правовідносин аж ніяк не знімає проблеми
юридичної кваліфікації цього правового явища. Насамперед тому, що ні в правовій науці, ні,
тим більше, в законодавстві не має точного й аксіоматичного визначення правовідносин.

Звернувшись до теорії права за відповіддю на поставлене запитання, можна знайти
найширшу палітру думок щодо правової природи, змісту і значення правовідносин [16, с.
203]. Правда, незважаючи на досить велику кількість поглядів, що склалися в правовій науці в
зв’язку з правовідносинами, виділимо серед них два основних підходи до вирішення цього
питання. Сутність першого підходу полягає в тому, що правовідносини є засобом правового
регулювання. Відповідно до цієї, усталеної у правовій науці думки, „правовідносини” – це
спосіб реалізації правових норм, метод правового регулювання, а разом з тим і результат дії
правових норм” [17, с. 83]. Основу такого підходу становить те, що правовідносини – це
суспільні відносини, врегульовані нормою права. У такому випадку правовідносини не мають
власного юридичного змісту, що відрізняє його від матеріальних суспільних відносин, або,
навпаки, правовідносини є юридичною формою суспільних (фактичних) відносин, тобто саме
фактичними відносинами, що набули правової форми. Інший підхід полягає у тому, що
правовідносини є засобом конкретизації об’єктивного права. У правовідносинах
конкретизуються і індивідуалізуються норми об’єктивного права [18, с. 207–208].

Досліджуючи природу представництва, Є. О. Харитонов проаналізував дві основні
концепції: „дії” та „правових відносин”. На його думку, концепція „дії” фактично виявилася
підґрунтям легального визначення, а представництва під час другої кодифікації цивільного
законодавства колишнього СРСР у 1961–1964 рр. Стосовно цього Є. О. Харитонов зазначав,
що ця концепція інтерпретує представництво як діяльність, тобто сукупність дій, що полягають
у здійсненні правочинів та інших юридичних дій однією особою (представником), що діє у
межах повноваження від імені іншої особи – того, кого вона представляє [7, с. 255–266].

Але він, як і ряд інших цивілістів, вважає що цього недостатньо для юридичної сутності
представництва. Адже фактично йдеться лише про зовнішню форму представництва, його
прояви, а не про його зміст. У зв’язку з цим більшість цивілістів розглядають представництво
як правові відносини, завдяки яким правомірні дії, здійснені представником, від імені того,
кого представляють, безпосередньо створюють, змінюють або припиняють для останнього
цивільні права й обов’язки [7, с. 256; 13, с. 232].

Є. О.  Харитонов уточнює, що представництво – це не одні правові відносини, а система,
що охоплює правовідносини двох видів: внутрішні та зовнішні. Внутрішні відносини
представництва, що складаються між особою, яку представляють, і представником: спрямовані
на впорядкування правових зв’язків між особою, яку представляють, і третьою особою, тобто
мають організаційний характер; мають щодо цих зв’язків допоміжний характер; виникають і
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реалізуються не в інтересах того, хто вчиняє дії (представника), а з метою здійснення та захисту
цивільних прав та інтересів особи, яку представляють.

Зовнішні відносини представництва, у свою чергу, мають два різновиди: відносини між
представником і третіми особами, які мають інформаційний характер та відносини між
особою, яку представляють, і третіми особами. Встановлення останніх є результатом дій
представника. Я. М. Шевченко вважає, що до зовнішніх правовідносин у представництві
належать правовідносини між представником і третьою особою. Що ж до правовідносин, які
складаються між особою, яку представляють, та третьою особою, то вони є результатом
представництва, оскільки права і обов’язки є правочином, вчиненим представником з третьою
особою, правовідносини виникають безпосередньо в особи, яку представляють.

До внутрішніх правовідносин, на думку Я. М. Шевченко, належать правовідносини між
представником та особою, яку представляють. Однак внутрішні правовідносини в
представництві не ведуть до зовнішнього ефекту, який виявляється у діях представника щодо
третіх осіб, а саме у вчиненні представником на підставі наданих йому повноважень правочинів
від імені особи, яку представляють, з третіми особами [5, с. 363].

Оцінюючи значення представництва, відомий російський учений-цивіліст Н. Нересов
більше як сто років тому досить точно вказував на те, що „при посредстве этого института
юридическая личность человека переходит за пределы, очерченые его физической
природой” [19, с. 24], що „представитель заменяет юридическую личность представляемого
в имущественном обороте” [19, с. 27].

Значення цього інституту в суспільному житті зумовлено тим, що представництво сприяє
оптимізації та активізації придбання та реалізації суб’єктивних прав і обов’язків, а для
недієздатних громадян є основним засобом їх участі в правовідносинах. За допомогою
представництва можливе придбання й реалізація більшості матеріальних і ряду процесуальних
цивільних, а також інших за галузевою належністю суб’єктивних прав і обов’язків. Таким
чином, представництво є важливою гарантією реального здійснення прав і виконання
обов’язків учасниками правовідносин. Представництво часто є необхідною умовою реалізації
правосуб’єктності юридичної особи [20, с. 6].

Отже, у найбільш загальному вигляді представництво може бути охарактеризоване як
використання правосуб’єктності одних осіб для реалізації прав і обов’язків та захисту прав
інших осіб. За допомогою представництва створюються додаткові можливості для здійснення
прав і виконання обов’язків учасниками цивільних правовідносин, забезпечується більш
повний захист їх суб’єктивних прав, підвищується ефективність налагодження економічних
зв’язків між суб’єктами права тощо.
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