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ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРИ ОЦІНЮВАННІ

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДПС
У статті на основі системного підходу здійснено оцінку якості діяльності та надання

послуг органами ДПС України, яка є основою для ефективного управління, побудови
інформаційних систем, оцінки ризиків і прийняття обґрунтованих рішень. Проаналізовано
показники результативності процесів системи управління якістю ДПА. Здійснено аналіз
можливостей імплементації показників якості надання послуг платникам податків і
державним установам  у  Систему оцінювання результативних показників діяльності
органів ДПС шляхом використання якісних відносних показників результатів процесів
системи управління якістю.

Systematic Approach for Assessment of activities and services in State Tax Service of Ukraine
is considered as a groundwork for effective management, information systems, risk assessments
and  decision making. Performance Indicators for Quality Management Systems are analyzed. It
was analyzed the feasibility for implementing of relative quality results indicators of the processes
in quality management system as a part of Integrated Performance Measurement System.

Ключові слова: результативні показники, система управління якістю, оцінка ризиків,
прийняття рішень, інтегральні критерії.

Підвищення якості виконання завдань на усіх рівнях ДПА України можливе за умови
забезпечення прийняття ефективних, обґрунтованих рішень, тобто коли підвищено якість
управління.

Під Системою оцінювання результативних показників діяльності органів ДПС України
розуміють систему забезпечення керівництва усіх рівнів ДПС України методами та засобами
аналізу результативних показників, на підставі яких можуть прийматись управлінські рішення,
і яка складається із таких складових: організаційної, методичної, інформаційно-аналітичної [1].

Організаційна складова – постійно діюча робоча експертна група, що здійснює моніторинг
і формування показників, критеріїв, напрямів, визначення вагових коефіцієнтів критеріїв,
алгоритмів їх обчислення та узгодження методичного забезпечення;
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Методична складова може включати власне методику оцінювання  діяльності органів
ДПС України, а також інструкції з формування реєстрів критеріїв та експертного оцінювання
їх вагових коефіцієнтів. Таке методичне забезпечення можна звести у Положення про Систему
оцінювання результативності діяльності органів ДПС України тощо.

Інформаційно-аналітична складова може включати: реєстри показників, критеріїв, вагових
коефіцієнтів і формул обчислення інтегральних критеріїв; модулі інформаційної підсистеми
„Оцінювання результативності діяльності органів ДПС України” – програмне забезпечення
для обчислення та аналізу масиву показників та інтегральних критеріїв у розрізі регіональних
органів ДПА та їх підрозділів.

Особливістю цього етапу реалізації Проекту модернізації є те, що запроваджується система
критеріального оцінювання ефективності діяльності органів ДПС [2] та система управління
якості (СУЯ) [3]. Наказом ДПА України від 17.04.2008 р. № 262 була впроваджена Система
критеріїв оцінки ефективності роботи органів ДПС України [4]. З метою удосконалення
системи критеріїв оцінки ефективності діяльності органів ДПС України  Розпорядженням  по
ДПА України від 05.07.2010 р. № 159 створена відповідна робоча група.

Під час упровадження СУЯ також виникла необхідність розробити та впровадити систему
показників для оцінки ефективності та результативності процесів, що є складовими СУЯ.

Якість – ступінь досягнення цілей, задоволення вимог замовника, користувача послуги
(продукції), що визначається на основі погодженої сукупності характеристик, показників,
критеріїв.

Управління якістю – це діяльність щодо управління процесами на основі використання
показників якості. Одним із основних принципів побудови системи управління якістю є
постійний моніторинг зазначених процесів за обраними показниками результативності, який
дозволить оперативно виявити і усунути недоліки в роботі та запобігти їх виникненню надалі.

Для кожного процесу повинно бути визначено сукупність показників, за якими буде
оцінюватися виконання цього процесу, схема аналізу цих показників та прийняття рішень за
підсумками аналізу стосовно покращання характеристик якості. Система критеріального
оцінювання якості діяльності органів ДПС є складовою системи управління ризиками.
Управління ризиками діяльності органів ДПС передбачає аналіз факторів, що призвели до
негативних результатів, формування показників якості, аналіз за допомогою статистичних та
інтелектуальних методів; моделювання ризиків та формування протиризикових заходів;
розробка дій щодо зменшення ризиків; прийняття та виконання рішень; оцінювання результатів
виконання рішень [5].

Отже, комплексна система управління якістю повинна функціонувати на базі інформаційної
системи підтримки прийняття рішень та інтегрованої системи управління ризиків операційної
та організаційно-управлінської діяльності органів ДПС України.

Функціонування СУЯ передбачає застосування результативних та ефективних методів
визначення ділянок, що потребують поліпшення показників якості. Ці методи охоплюють
вивчення задоволеності замовників та інших зацікавлених сторін, внутрішні аудити,
вимірювання фінансових показників і самооцінювання. Аудити проводять для визначення
рівня виконання вимог системи управління якістю. Дані аудитів застосовують для оцінювання
результативності системи управління якістю і визначення можливостей щодо її покращання.
Аналіз системи управління якістю передбачає використання, водночас з іншими джерелами
інформації, звітів про аудити.
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Різні складові системи управління якістю повинні бути інтегровані в єдину систему
управління, яка використовує спільні елементи. Це дає можливість спростити планування,
розподіл ресурсів, визначення додаткових цілей та оцінювання загальної результативності
діяльності організації.

Важливим результатом впровадження СУЯ є опис процесів і послуг, що дозволяє
уніфікувати порядок виконання процесів забезпечення функцій в ДПСУ. Кожний процес
СУЯ реалізовується у вигляді системи „вхід-вихід”, елементами якої є окремі операції,
спрямовані на досягнення заданих цілей, що оцінюються конкретними показниками. Робочий
план, що складається для управління процесами, повинний містити вхідні та вихідні вимоги
(наприклад, технічні умови та ресурси), види діяльності в межах процесу; перевірку й
затвердження процесів і продукції; аналіз процесу, включаючи надійність; визначення,
оцінювання та зниження ризику; коригувальні та запобіжні дії; спроможності та дії з
покращання процесу, а також контроль змін процесів і продукції.

Рішенням від 25 червня 2009 року Комісія з питань системи управління якістю в органах
ДПС України погодила Перелік послуг, що надаються Державною податковою адміністрацією
України, а наказом ДПА України від 30.10.2009 р. № 598 затверджена Типова структура
методики надання послуг ДПА України.

Усі процеси надання послуг системи управління якістю ДПА України задокументовані.
Методики процесів надання послуг введено в дію наказом ДПА України від 17.12.2010 р.
№ 957. У них наведено входи, виходи та кількісні цілі за показниками процесів. Здебільшого
оцінювання результативності процесів надання послуг, для яких затверджені методики,
проводиться за показником кількості повних або вичерпних відповідей (оформлених документів
чи позитивних рішень) на відповідні звернення (запити або запитання), підготовлених у терміни
згідно з встановленими часовими проміжками, у відсотках до загальної кількості підготовлених
відповідей за період, що вимірюється кількісним критерієм у відсотковій шкалі К = 100 %.

Так само оцінюють результативність процесу „Затвердження норм втрат та виходу спирту,
алкогольних напоїв”: за кількістю відповідних нормативних документів, розглянутих і
погоджених у терміни, визначені чинним законодавством, у відсотках до загальної кількості
затверджених документів щодо норм втрат і виходу спирту, алкогольних напоїв за період, а
також процес: „Організація роботи з виготовлення, зберігання, продажу, обліку та використання
марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби” за кількістю виданих марок
акцизного збору до кількості замовлених для виготовлення на ДП „Поліграфічний комбінат
„Україна”.

Відрізняється показник, за яким оцінюють результативність процесу „Приймання
податкової звітності платників податків, що подається до органів ДПС в електронному вигляді
засобами телекомунікаційного зв’язку”, яким є середній час обробки електронного документа
(Критерій результативності К d” 15 хв.).

Отже, після впровадження СУЯ всі процеси надання послуг вимірюють кількісними
показниками, які можна контролювати і на їх основі приймати рішення щодо вдосконалення
процесів надання послуг. Більше того, в СУЯ передбачені показники, на підставі яких можна
контролювати ефективність функціонування самих систем управління.

Так, результативність процесу контролю положень про структурні підрозділи та посадових
інструкцій оцінюється як відсоток вилучених положень і посадових інструкцій, які втратили
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чинність порівняно із загальною кількістю положень і посадових інструкцій, що підлягають
вилученню. Критерієм результативності процесу є 100-відсоткове значення показників.

Результативність процесу управління протоколами оцінюють за кількістю протоколів,
оформлених за регламентованим описом, у відсотках до загальної кількості протоколів (Кпр) та
часом пошуку протоколу у відповідального керівника процесу (Кпошуку). Критерії
результативності: Кпр = 100 %, Кпошуку d   5 хвилин. Результативність процесу проведення
внутрішніх аудитів оцінюють за таким показником:

– кількість проведених внутрішніх аудитів у відсотках до загальної кількості запланованих
аудитів у встановлені терміни;

– кількість проведених коригувальних дій у відсотках до загальної кількості запланованих;
– кількість повторень невідповідностей, виявлених під час попередніх аудитів, у відсотках

до загальної кількості невідповідностей.
Показниками результативності процесу управління невідповідною послугою є кількість

невідповідностей, які повторюються, та своєчасність усунення невідповідностей (кількість
випадків недотримання термінів усунення невідповідностей (Критерії оцінки результативності
Кневідповідн = 0; Ксвоєчасн = 0).

Результативність процесу „Проведення коригувальних дій” оцінюють за показником
кількості повторення невідповідностей за виявленими раніше причинами. Результативність
процесу проведення запобіжних дій оцінюють за показником кількості невідповідностей, які
виникли за визначеними можливими причинами. Критеріями оцінки результативності також
є нульове значення показників.

Враховуючи здійснення робіт щодо впровадження системи оцінювання результативних
показників діяльності органів ДПС України, доцільно уважно підійти до формування реєстрів
показників та інтегральних критеріїв, що можуть використовуватися спільно з СУЯ.

Результативні показники діяльності органів ДПС України та їх підрозділів формуються
відповідно до Методичних рекомендації щодо визначення результативних  показників
бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27 жовтня
2009 року № 1252 „Про результативні показники бюджетної програми” [6].

Результативні показники поділяють на кількісні та якісні (відносні) [6, 7].
До кількісних показників належать: показники витрат, показники результатів діяльності.

До якісних – відносні показники результатів, показники ефективності.
Показники витрат (вартісні показники) визначають обсяги та структуру ресурсів, які

забезпечують виконання функцій регіональних і центральних органів ДПС України, їх
підрозділів і характеризують структуру витрат (бюджетні витрати на функціонування органу
податкової служби, податкової інспекції, заробітну плату працівників органів ДПС України,
основні фонди ДПС України тощо).

Показники результатів – показники фактичних результатів діяльності органів ДПС України,
що використовуються для формування відносних, якісних показників, що використовуються
при здійсненні порівняльного аналізу діяльності органів ДПС України на усіх рівнях.

Показниками результату для органів ДПС є, зокрема, обсяг податкових надходжень, обсяг
нарахувань за результатами перевірок, обсяг надходжень за результатами перевірок. До цієї
групи показників можуть належати також обсяги наданих платникам послуг, виконаних робіт
для інших державних відомств, кількість користувачів електронної системи подання звітності,
довідкового центру тощо).
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Відносні показники результатів – це показники, що обчислюються на основі відношень
показників фактичних результатів діяльності органів ДПС. Наприклад, відсоток сплачених
задекларованих податкових зобов’язань у розрізі податків; питома вага своєчасно не
перевірених декларацій по ПДВ з заявленим ПДВ до відшкодування на розрахунковий рахунок
тощо.

Отже, показники результативності процесів надання послуг також належать до якісних
відносних показників результатів.

Показники ефективності розподіляються на показники економності та продуктивності.
Показники економності (затратності) визначаються як витрати ресурсів на одиницю

показника результату. Наприклад, показник вартості адміністрування – 100 грн податкових
надходжень, середні витрати на проведення однієї виїзної, камеральної перевірок, обсяг витрат,
що припадає на 100 грн нарахувань за результатами перевірок тощо.

Показники продуктивності зворотні до показників економності. Показники оцінюють обсяг
результату, що припадає на одиницю витрат. Наприклад, відношення обсягу податкових
надходжень до затрачених фінансових ресурсів (обсяг податкових надходжень, що припадають
на 1 грн витрат забезпечення діяльності податкового органу), обсяг донарахувань за
результатами перевірок у розрахунку на 1 грн витрат на перевірки, у розрахунку на одного
перевіряючого, на одну перевірку тощо.

Узагальненим мірилом результативності може слугувати „показник  якості діяльності
органів ДПС України” – інтегральний критерій, що характеризує досягнуті результати якості
адміністрування податків, рівень дотримання податкового законодавства, задоволеність
платників податків обслуговуванням в органах ДПС, послаблення негативних чи посилення
позитивних тенденцій у наданні послуг органами ДПА, ефективність функціонування СУЯ.

Критерії результативності процесів, напрямів діяльності органу ДПС України формуються
на базі, як правило, якісних (відносних) показників і використовуються для обчислення
інтегральних критеріїв із урахуванням їх важливості (вагових коефіцієнтів). Отже, значення
інтегральних критеріїв результативності діяльності органів ДПС України є одночасно
узагальненим мірилом якості їх діяльності.

Під час розробки критеріїв оцінки діяльності ДПС необхідно шукати взаємозв’язок між
інтегральними показниками операційної діяльності та показниками якості надання послуг як
платникам податків, так і державним установам.

Крім того, науково обґрунтована та апробована на практиці система результативних
показників діяльності органів ДПС дозволить здійснювати оцінювання ефективності податкової
політики, визначати ступінь взаємозалежності соціально-економічного розвитку та якості
діяльності органів ДПС на центральному та регіональному рівнях, приймати обґрунтовані
управлінські рішення.
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ПЕРЕВАГИ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ОСНОВА
ЙОГО РОЗВИТКУ: ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ

ПОЛІТИКИ
У статті виділено і охарактеризовано природні переваги малого бізнесу. Обгрунтовано

думку, що вони є основою для його розвитку, що повинно враховуватися при здійсненні
державної підтримки малих підприємств.

In the article a natural advantages of small business are identified and characterized.
Substantiated that they are the basis for small business’ development, which should be considered
in the implementation of its state support.

Ключові слова: підприємництво, малий бізнес, державна підтримка.

Розвиток малого бізнесу є одним з найважливіших завдань економічної політики держави.
Це зумовлено тими важливими функціями, які він виконує у сучасній економіці. Роль малого
бізнесу може полягати не тільки у виробництві товарів і послуг, створенні робочих місць і
сплаті податків, а й у здійсненні інноваційної діяльності, результати якої можуть сприяти
розвитку виробничої системи країни, підвищенню конкурентоспроможності окремих галузей
і регіонів. Світовий досвід доводить, що малий бізнес робить значний внесок у забезпечення
економічного зростання. Без високого рівня розвитку такого виду підприємництва не можна
прискорити прогрес національного господарства. Це визначається не тільки активізацією
конкуренції, але і тим, що малі підприємства більш активно освоюють нові сфери економічної
діяльності.

Умови функціонування малих підприємств постійно ускладнюються, виникають
перешкоди для активізації їх діяльності у всіх сферах економіки. Держава повинна знаходити
нові шляхи підвищення активності малого бізнесу, виходячи з його об’єктивних переваг. У
зв’язку з цим їх вивчення є важливим науковим завданням, що має теоретико-методологічне
і практичне значення. Його вирішення дозволить підвищити якість рішень та обгрунтування
заходів державної політики щодо розвитку малого бізнесу. Для України ця проблематика
стоїть досить гостро, особливо у контексті наслідків економічної кризи. Практично не
використовується потенціал малого бізнесу для забезпечення сталого економічного зростання.

Переваги малого бізнесу почали досліджувати ще основоположники економічної теорії
(А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Б. Сейм, А. Маршал та ін.). Великий внесок у дослідження ролі

© Орлова В. О., 2011
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підприємця-новатора вніс Й. Шумпетер, який обґрунтував його визначальну роль в
економічному прогресі [1; 2]. Погляди Й. Шумпетера суттєво доповнив американський
дослідник-економіст У. Баумоль, який розглянув переваги малого бізнесу в інноваційному
процесі і його функції у взаємодії з іншими учасниками (великим бізнесом та
університетами) [3]. У сучасній економічній думці переваги малого бізнесу розглядаються як
основа його існування і життєздатності. Виділено цілий комплекс „сильних сторін”, які
дозволяють малим підприємствам зайняти належне місце у структурі сучасної економіки.
Необхідно згадати праці П. Мягкова [4] і Б. Ічітовкіна [5]. У роботах цих авторів, які опубліковано
на зорі переходу колишніх соціалістичних країн до ринкової моделі господарювання, переваги
малого бізнесу досліджено теоретично як передумову його становлення. І. Манцуров (зі
співавторами) [6] і К. Зоїдов (зі співавторами) [7], на основі емпіричного аналізу, встановили,
що переваги малих підприємств не завжди є вирішальними, їх проявлення вимагає додаткових
обставин. Малий бізнес, який має певний вектор розвитку у країнах з перехідною економікою,
зайняв своє місце у господарській системі, однак його переваги використовуються не повною
мірою [8, 10]. Особливо важливими є переваги малого бізнесу у сфері інноваційної діяльності,
значущість яких у сучасних умовах (економіки знань) постійно зростає [9]. Проведений аналіз
показав, що нині відсутній системний підхід до пояснення переваг малого бізнесу як
передумови його розвитку. Вони практично не розглядаються з погляду реалізації спеціальних
заходів державної політики, спрямованих на розвиток малих форм господарювання.

Мета даної роботи – обґрунтувати переваги малого бізнесу як основи його розвитку і
запропонувати рекомендації з удосконалювання державної політики у сфері підтримки малих
підприємств.

Малий бізнес – це прийняте позначення невеликих приватних підприємств, які формально
не входять ні в які господарські об’єднання. Граничний розмір малого підприємства
визначається законодавством кожної країни. Якщо йдеться про юридичних осіб, то у більшості
країн лімітується чисельність зайнятих і обсяг річного валового доходу (обороту, виторгу від
реалізації). Також може встановлюватися (наприклад, у Росії) граничне значення сумарної
частки зовнішньої участі у статутному (складовому) капіталі (пайовому фонді). При цьому
існують підходи (наприклад, Україна), у яких параметри малого підприємства (крім фізичних
осіб-підприємців) задаються незалежно від організаційно-правової форми, форми власності
і виду економічної діяльності. У деяких країнах стандарти визначення малих підприємств мають
більш складну структуру. Наприклад, у США критерії віднесення підприємств до категорії
малого бізнесу досить сильно варіюються залежно від галузі. Наприклад, кількість зайнятих
варіюється від 50 до 1500 чол., валовий дохід – від 750 тис. дол до 35,5 млн дол. По суті, малий
бізнес – це підприємництво на основі створення малих підприємств. У сукупності вони
утворюють самостійний сектор економіки, який охоплює різні галузі. Чітка ідентифікація
малих підприємств важлива з погляду держави для раціональної та адресної реалізації заходів
підтримки. У наукових дослідженнях кількісні критерії малих підприємств не так важливі, більше
значчення мають сутнісні характеристики, відмінності від великого бізнесу.

Малий бізнес відрізняється не тільки розміром форм господарювання. Він, як відзначає
Г. Франовська, являє собою самостійний суб’єкт ринкової економіки, соціально-економічний
інститут, якому властива „…специфіка національних традицій і норм поведінки, психологічного
укладу індивідуумів, які здійснюють підприємницьку діяльність, підвищений ступінь ризику,
інноваційності, ініціативності” [1, с. 17]. Критерії виділення малих підприємств встановлюються
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формально і суб’єктивно, у рамках державної політики не релевантно враховуються його
сутнісні особливості. Такі особливості важливі, тому що найчастіше саме через них і виникають
малі підприємства, коли перевага саме такої форми господарювання є очевидною. У зв’язку
з цим переваги малого бізнесу доцільно визначати як екзистенціальну характеристику та
основу для його розвитку. Такі переваги потрібно розглядати, по-перше, з урахуванням сфери
діяльності малих підприємств, яка досить широка, охоплює сферу виробництва і сферу послуг,
і, по-друге, оцінюючи недоліки і слабкі місця малих форм господарювання, які породжують
об’єктивні обмеження і змушують більш повно використовувати природні переваги.

Необхідно зазначити, що в економічній теорії (у рамках теорії підприємництва) пояснюється
насамперед роль бізнесу в економіці, що по логіці включає й оцінку переваг, тому що вони
дозволяють виконувати певні функції [1; 2; 3]. Однак такий „функціональний” підхід вважаємо
є дещо обмеженим. Він не розкриває всього набору якостей, властивостей, що вигідно
відрізняють малий бізнес і дозволяють йому утримувати свої позиції. Закономірно виникає
питання про те, стосовно чого необхідно розглядати переваги малого бізнесу. Відповідь
визначається інтуїтивно – це великий бізнес, який відрізняється не тільки розмірами, але і
складною структурою та рівнем усуспільнення капіталу, організаційно-правовою формою,
системою управлення та ін.

Малий і великий бізнес мають принципові відмінності не тільки за формою, але й за
змістом. Їх головна відмінність полягає у масштабі діяльності: для того щоб виробляти великий
обсяг продукції, потрібні відповідні розміри підприємства. Це визначає і мету діяльності, і
програму дій великих підприємств. Звідси з’являється і друга відмінність – складність
організації, тобто форми цільового об’єднання ресурсів, що визначає характер будови
(структури), управління та заснування. Великий бізнес виникає на основі концентрації капіталу
(об’єднання індивідуальних капіталів), корпоратизації, включаючи утворення складної
ієрархічної структури. Система управління великими підприємствами побудована на
принципах бюрократії і спеціалізації. У малому бізнесі все прямо протилежне. Малі
підприємства найчастіше створюються одноосібно (перебувають у власності однієї особи
або членів однієї родини). Можуть утворюваатися такі підприємства шляхом об’єднання
індивідуальних капіталів, але кількість вкладників (навіть при однаковій з великими
підприємствами організаційно-правовій формі) на порядок менше. Отже, і механізм
функціонування таких бізнес-структур буде іншим. У кожному разі підприємство
управляється індивідуально або (значно рідше) декількома особами. Власник і керівник – це
одна людина, яка здійснює діяльність на свій ризик і ризикує своїм капіталом. Крім того, він
часто поєднує управлінські функції з іншою роботою на цьому само підприємстві [4; 5; 6].

Як було відзначено раніше, великий бізнес формується для виробництва великого обсягу
продукції. В основі цього лежить, з одного боку, акумулювання великої кількості ресурсів, а з
іншого – використання переваг економії на масштабі. Саме за рахунок останнього продукт
великого підприємства практично завжди буде дешевшим, ніж малого. Однак цю перевагу
можна використовувати тільки у випадку масового виробництва однотипної, стандартизованої
продукції. Водночас у великих підприємств у зв’язку зі збільшенням розмірів виникають
об’єктивні труднощі в управлінні. Навіть на підприємствах з ефективною системою управління
бюрократична структура „гальмує” багато позитивних змін та інновації. Управління стає
безсуб’єктним. Крім того, діяльність здійснюється на відстані від ринків збуту продукції (її
велика кількість не може реалізовуватися на локальному ринку поблизу від самого
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підприємства). Ще однією важливою особливістю великого бізнесу є те, що великий обсяг
основного капіталу (акумулювання ресурсів) визначає тривалий строк створення
підприємства, а також складнощі переорієнтації його діяльності на інший напрям при зміні
кон’юнктури ринку. При цьому масштаб виробництва може бути настільки великим, що така
переорієнтація може відбуватися тільки через закриття підприємства на тривалий строк та
складний процес реорганізації. Проте великому бізнесу меншою мірою загрожує банкрутство,
такі підприємства можуть розраховувати на особливе ставлення з боку держави, активно
освоюють віддалені зовнішні ринки збуту і т.п. Однак на деяких сегментованих,
індивідуалізованих ринках переваги великого бізнесу нівелюються практично повністю.

З недоліків великого бізнесу випливають переваги малого бізнесу. Зупинимося на їх
характеристиці більш докладно, зобразивши їх у взаємозалежній ієрархії.

Насамперед, як випливає з викладеного вище, малий бізнес виникає за менший строк.
Підвищення економічної активності призводить до виділення із соціальної маси підприємливих
людей, які створюють нові підприємства невеликого розміру. Для цього немає необхідності
накопичувати величезний обсяг ресурсів. Основою для створення малого підприємства є
ресурси самого підприємця (час, знання, енергія, гроші), а також позначені ним кошти на
неформальному ринку капіталу (у родичів, знайомих та ін.), а також його ідеї, ініціатива та
інші особисті якості. Швидкість створення малого бізнесу залежить не тільки від підприємця,
але і від рівня та структури адміністративних бар’єрів, які йому необхідно при цьому пройти.
При відповідному характері таких перешкод ця перевага може бути практично повністю
нівельована державою. Однак вона є дуже важливою для національної економіки. За рахунок
швидкості народження ідеї малий бізнес проникає у нові сфери господарювання, ще не освоєні
ринки і ринкові ніші. Це часто пов’язано з втіленням інноваційних ідей, що виникають внаслідок
усвідомлення потенційних можливостей попиту, який може виникнути.

Логічно, що малі підприємства можуть створюватись у тих галузях і таких масштабах, для
яких немає необхідності у значних обсягах витрат. Звідси випливає наступна перевага –
готовність іти на ризик, тобто проникати в галузі, які характеризуються порівняно високим
рівнем невизначеності. Важливо, що власник сам управляє своїм підприємством (і найчастіше
є працівником), тому не виникає проблем, пов’язаних з довірою при прийнятті
підприємницьких рішень та механізмом їх реалізації. Готовність прийняти ризик пов’язана і з
тим, що діяльність може виявитися високорентабельною і через новизну, і через відсутність
на даному ринку конкурентів.

Найважливішою перевагою малого бізнесу є інноваційна спроможність. Малі
підприємства виникають на основі нових ідей, реалізація яких дозволяє створити нову ринкову
нішу (або новий ринок) й уникнути прямої конкуренції з великим бізнесом. Такі інновації
пов’язані з початком виробництва нового продукту або надання нової послуги. Малі
підприємства виграють не тільки за рахунок оригінальності, але і через індивідуальний підхід
до задоволення потреб конкретного споживача, враховуючи його особливі інтереси і вимоги.
Це дуже складно зробити великим підприємствам. Інноваційна здатність малого бізнесу
визначається рядом обставин: 1) інтелектом, талантом, ініціативністю, креативністю
підприємця-власника; 2) самостійністю і незалежність у прийнятті рішень власником
підприємства (відсутність бюрократії); 3) відносно невеликими обсягами капіталу, необхідного
для освоєння інновації і початку діяльності (можливі втрати будуть невеликими);
4) оперативність, завдяки якій можна не втратити можливості реалізувати ідею інновації;
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5) швидкість отримання доходу за рахунок скорочення строку створення підприємства і
початку практичної діяльності. Враховуючи явні переваги у сфері інноваційної діяльності,
необхідно зазначити, що нині з’явився окремий різновид малих підприємств, які займаються
розробкою інноваційних продуктів і/або доведенням їх до практичного використання. Вони
можуть працювати або самостійно (особливо у розробці нових продуктів), або на замовлення
великих компаній (найчастіше по доведенню інновацій до практичного використання), які
прагнуть знизити витрати на інноваційну діяльність і підвищити її результативність. Завдяки
спроможності до інновацій малий бізнес відіграє в економіці (а саме її інноваційному розвитку)
велику роль. За рахунок малих підприємств не тільки з’являються інноваційні продукти, але і
підприємці-новатори. Створення власних підприємств дозволяє їм, по-перше, реалізувати
свою ідею, виходячи із власного бачення і, по-друге, почати практичну діяльність, роблячи
свій внесок у розвиток економіки. Так, втілюється у життя дух підприємця-новатора [3; 9].

Швидкість виникнення, готовність іти на ризик і спроможність до інновацій пов’язані між
собою і визначені такою перевагою малого бізнесу, як гнучкість. Гнучкість може розумітися
у декількох вимірах. Насамперед вона означає те, що малі підприємства можуть швидко, без
велеких втрат переорієнтувати свою діяльність на інші напрями та освоювати нові сфери
діяльності. Можливість швидкого маневру дозволяє уникнути конкуренції, краще
пристосовуватись до умов ринку. Гнучкість проявляється й в управлінні малими
підприємствами. Керівник-власник, здійснюючи пряме управління, може легко регулювати
окремі процеси, варіантивно змінювати програму дії кожного працівника, якщо відчуває
необхідність диференційованого підходу. Також власник малого підприємства найчастіше
поєднує декілька професій, що дозволяє йому швидко перебудовувати структуру бізнес-
процесів.

Якщо великі підприємства використовують ефект економії на масштабі, то малі
підприємства досягають більш низького рівня операційних витрат. Таким підприємствам
немає необхідності проводити великі презентації, вони швидко і прямо укладають угоди і
реалізують свої зобов’язання. Пошук і вибір партнерів, оформлення, підписання угод, контроль
за їх виконанням тощо – практично все робить сам власник-підприємець. За рахунок цього
продукт його підприємства може суттєво здешевлюватися.

Величезні переваги випливають із місця розташування малих підприємств. Близькість до
локальних ринків дозволяє їм краще реагувати та адаптуватися до змін запитів споживачів,
індивідуалізувати свою пропозицію. Малі підприємства, особливо індивідуальні підприємці,
можуть прямо контактувати зі споживачами, оцінювати їхній настрій, заслуговувати довіру і
симпатії. Виникає особливий гудвіл, який дозволяє малим підприємствам утримувати своїх
клієнтів [4; 5].

Переваги малого бізнесу дозволяють йому „виживати” у конкурентній боротьбі з великими
компаніями. За рахунок переваг малі підприємства можуть змінювати (всупереч неокласичній
теорії фірми) умови, у яких вони здійснюють економічну діяльність, змінювати структуру
витрат, створювати стійкі конкурентні переваги. Тому вони повинні розглядатись як основа
розвитку малих форм господарювання. Підтримка держави повинна бути спрямована на
забезпечення повного використання малими підприємствами своїх природніх переваг, а також
на усунення, мінімізацію або компенсацію об’єктивних їх недоліків, у тому числі розширення
можливостей долати їх самостійно. Державна підтримка має забезпечувати використання
малими підприємствами своїх переваг, мінімізувати і долати їх. При цьому основну увагу
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необхідно зосередити на їх об’єктивних перевагах, прояв яких необхідно всіляко стимулювати,
особливо на спроможності до інновацій. Інновації – це та сфера, де малі підприємства можуть
отримати найбільший дохід, при цьому приносити користь національній економіці. У зв’язку
з цим потрібно виділяти спеціальний напрям державної підтримки – допомога малим
підприємствам у розробці і впровадженні інновацій. У цій сфері будуть переплітатися
підприємницька та інноваційна політика, що вимагає відповідних механізмів державного
управління.

Сектор малого бізнесу дуже різноманітний (за галузями діяльності малих підприємств, за
видами підприємств та ін.), тому державна підтримка також повинна реалізовуватися на основі
диференційованого підходу. Урахування галузевої і видової специфіки – це основа для розробки
програм допомоги малим підприємствам. Для цього необхідно провести широкомасштабні
наукові дослідження, які дозволять встановити об’єктивну картину ролі малого бізнесу, його
позицій у структурі економіки, специфічних переваг малих підприємств (різних видів) у тому
або іншому секторі економіки.

Отже, „мала економіка” може бути потужним „локомотивом” підйому національного
господарства за умови її стабільного і повноцінного розвитку. Основою для нього є природні
переваги малого бізнесу, серед яких головними є: швидкість виникнення, готовність йти на
ризик, здатність до інновацій, гнучкість у переорієнтації діяльності й управлінні, низькі
операційні витрати, близькість до локальних ринків. У перспективних дослідженнях у цьому
напрямі передбачається дослідити об’єктивні недоліки малого бізнесу як обмежувальні
фактори у його діяльності та розвитку, а також визначити заходи державної підтримки,
спрямовані на їх мінімізацію.
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ GRID ЯК ОСНОВА
ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ В

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У даній роботі запропоновано загальну класифікацію технологій Grid, проаналізовано

напрями інтелектуалізації Grid-систем. Розглянуто перспективи застосування Grid-
додатків для підтримки сучасного навчального процесу.

In this article the general classification of Grid technologies is proposed. Mai trends of Grid
systems intellectualizaion are analysed. Perspectives of Grid applizations for support of modern
learning process are considered.

Ключові слова: Grid, навчальний процес, онтологія.

Сьогодні розвиток різних напрямів IТ пов’язаний з двома основними чинниками –
розподіленою обробкою інформації і використанням знань. Як Grid, так і Семантичний Web
– це відносно нові напрями в IТ – індустрії. Grid-парадигма з’явилася внаслідок зацікавленості
наукового товариства в об’єднанні різних географічно розподілених ресурсів для вирішення
наукових завдань, що вимагають значних обчислювальних ресурсів і високого рівня
відмовостійкості.

Незважаючи на різноманіття архітектурних і технологічних рішень, які вже сформувались
і апробовані в Grid-комп’ютинг, у кожному проекті Grid розглядаються 3 основні структурні
компоненти: комунікаційне середовище, що пов’язує розподілені ресурси, проміжне
програмне забезпечення розподіленого комп’ютингу в гетерогенному виконавчому
середовищі і програмні додатки, що реалізують відповідні процеси обробки даних. Така
структуризація відображена в розстановці пріоритетів на трьох етапах розвитку Grid-
комп’ютинг:

© Антоненко В. М., Рогушина Ю. В., Сьомка Н. К., 2011
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1. Створення комп’ютерного середовища максимально можливого виробництва шляхом
поєднання ресурсів суперкомп’ютерних центрів через високошвидкісні мережі
(метакомп’ютинг).

2. Перехід до систематизації архітектури, компонентів і форм реалізації проміжного
програмного забезпечення – ППО (зокрема, Globus Toolkit), вводяться поняття віртуальної
організації (virtual organization) як основної форми співробітництва в Grid-середовищі і
обумовлена концепція Open Grid Services Architecture (OGSA). Основні положення цієї
концепції були погоджені з уже практично застосованим рішенням сервіс-орієнтованої
архітектури (СОА) і сприйняті наукою і промисловістю у вигляді концепції WSRF (Web Services-
Resource Framework).

3. Об’єднання Grid з Web-технологіями, при цьому складність Grid повністю прихована від
користувача за допомогою віртуалізації ресурсів, а також інтелектуалізація ППО, зумовлена
появою нових парадигм розподіленого комп’ютингу: семантичного Grid (Semantic Grid);
агентського Grid (Agent Grid); автономного комп’ютингу (Autonomic Computing); повсюдного
комп’ютингу (Ubiquitous Computing) і проникаючого комп’ютингу (Pervasive Computing),
комп’ютингу на вимогу (on-demand computing) і їх відмінності від Grid-комп’ютингу. Відмінною
особливістю всіх цих парадигм є те, що вони орієнтовані не лише на інтеграцію ресурсів, але
і на механізми представлення і користування знаннями про ресурси для забезпечення гнучкості
процесів обробки даних в умовах невизначеного і динамічного середовища. Роботи в цьому
напрямі ведуться активно по всьому світі. Практичних результатів поки що мало, але значення
інтелектуалізації ППО складно переоцінити.

Класифікація сучасних і традиційних Grid-систем. Останнім часом виникла потреба в Grid
наступного покоління (NGG – Next Generation Grids)і орієнтованих на служби утиліт знань
(SOKU) [1], в яких технології ППО стають більш інтелектуальними і автономними. Класифікація
сучасних Grid-систем дозволяє більш чітко визначити їх важливі відмінності і додаткові
можливості, надані користувачеві.

Для категоризації традиційних Grid використовуються такі характеристики, як забезпечення
Grid-системами, типи рішень і розмір організацій, які вони обслуговують. Для сучасних Grid-
систем доцільно враховувати також доступність, інтерактивність, конфігурацію і керованість.
Можна виділити 4 категорії сучасних Grid: Grid доступу, конфігураційні Grid, інтерактивні Grid
і керовані Grid.

Grid доступускладається з розподілених пристроїв введення – виведення, таких як: динаміки,
мікрофони, відеокамери, принтери й проектори, пов’язані з Grid. Ці засоби є точками
багаторазового доступу до Grid, звідки клієнт може формулювати завдання і отримувати
результат [2]. У даному контексті доступність (accessibility) означає безумовне надання
наявних Grid-ресурсів. Якщо клієнт користується для зв’язку з Grid безпровідним або мобільним
пристроєм, то Grid вважається Grid безпровідного доступу або Grid мобільного доступу.
Головною проблемою Grid доступу є їх динамічна природа, що є результатом часто змінюваної
структури. Деякі дослідники визначають ad hoc Grid як Grid-середовище без фіксованої
інфраструктури: всі компоненти цих Grid мобільні [3, 4].

Безпровідний Grid. У безпровідних Grid безпровідні пристрої можуть виступати в ролі
реальних Grid-вузлів, де може вироблятися часткове зберігання даних і їх часткова обробка.
Безпровідні Grid розширюють номенклатуру Grid-ресурсів включення безпровідних пристроїв
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різних розмірів і властивостей, таких як: датчики, мобільні телефони, ноутбуки, спеціальні
інструменти і мережеві пристрої інтерфейсу [1].

Мобільні Grid. Мобільні Grid надають доступ Grid-служб через такі мобільні пристрої, як
PDA і смартфони. У надзвичайних ситуаціях (природні катастрофи і активні воєнні операції),
безпровідні мобільні пристрої можуть бути єдиним доступним засобом комунікації й
обчислювального обслуговування. Як і у випадку безпровідних пристроїв, уже є два підходи
для інтеграції мобільних пристроїв в Grid-системи. У першому випадку Grid містить насамперед
один мобільний вузол, що активно надає обчислювальний сервіс і сервіси даних [2]. У другому
випадку мобільні пристрої слугують інтерфейсом для стаціонарного Grid, через який
надсилаються запити і отримуються результати.

Інтерактивні Grid. У деяких областях NGG-додатків час відповіді не повинний перевищувати
кордонів у режимі он-лайн взаємодії. Класична парадигма комунікації запит/відповідь, що
реалізована в традиційних Grid-системах (таких як пакетні Grid), забезпечити це не може [5]. У
зв’язку з цим з’являються інтерактивні Grid, які підтримують взаємодію в реальному часі.
Інтерактивність у середовищі Grid’а може бути реалізована на двох рівнях: на рівні Web-
порталу і на рівні проміжного Grid-забезпечення [4].

Персоналізовані Grid – це найновіші Grid-системи з виключно гнучкими конфігурованими
Web-порталами, які дають користувачеві можливість адаптувати його до своїх потреб. Здатність
до конфігурування – це філософія розробки, що фокусується на потребах системних
користувачів. Персоналізація – адаптація розробки всієї системи під конкретного користувача.
Дослідження зі здатності конфігурування в Grid-комп’ютинзі проводяться ще на початковому
етапі [2].

Керовані Grid. Централізовані Grid – це традиційні Grid-системи, в яких використовується
центральна схема управління. У розподілених Gridах, таких як P2P-Grid, управління є
розподіленим. Керування – це спосіб конфігуруваня підтримувати продуктивність, зберігати
працездатність при збоях і контролювати систему. Звідси, керуючий Grid – це
високоорганізований Grid, який автоматично конфігурує, адаптує, здійснює моніторинг,
діагностує і виправляє сам себе [ 2, 3 ]. Напрями досліджень у цій сфері включають автономні
Grid [4], Grid знань [5],органічні Grid [3].

Автономні Grid. Автономний компьютинг [3], ініційований компанією IBM у 2001 році,
містить у своїй назві посилання на уподібнення цього напряму автономної нервової системи
людини. Автономна нервова система регулює роботу систем людського організму, без будь-
якої зовнішньої допомоги; так само автономна система керує функціонуванням комп’ютерних
систем, не потребуючи допомоги людини [4].

Grid знань. Grid знань є розширенням стандартного Grid, де дані, ресурси і служби
супроводжуються чітким описом сенсу, який анотований семантичними метаданими так,
що як машина, так і людина зможуть у них розібратися. Його метою є створення такої
інфраструктури, яка б призначалася не тільки для обчислень і управління даними, але і керувала
знаннями інфраструктури.

Органічні Grid. У традиційному вживанні „органічність” означає оформлення цілого у
вигляді одного інтегрального елемента з систематичною координацією частин і/або що має
характеристики організму. Органічне (organic) розвивається аналогічно до того, як
розвивається жива рослина або тварина. У Grid-комп’ютинзі органічний Grid позначає новий
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підхід до розробки настільних Grid, який спирається на децентралізований P2P-підхід, на
розподілену схему планування і мобільні агенти.

Напрями інтелектуалізації Grid. Задачі, що розв’язуються в рамках Grid-систем, за своїм
характером насправді близькі до традиційних задач штучного інтелекту. Порівняльний аналіз
показує, що можна виділити ряд загальні властивості цих завдань, зокрема: висока складність
алгоритмів і велика кількість оброблюваних даних із різною структурою; суворі вимоги до
ресурсів обчислювальної системи і її продуктивності, необхідність у обчисленнях у режимі
реального часу; істотна нерегулярність обчислень, операції з безліччю різноманітних за
своїми властивостями об’єктів і відносин між ними.

Сьогодні такі терміни, як Knowledge Grid і Semantic Grid, є предметом дискусій і допускають
неоднозначне трактування.

Knowlеdge Grid – середовище для розробки і виконання географічно розосереджених
високопродуктивних додатків для здобуття знань. Knowledge Grid використовує знання –
орієнтовані методології, такі як: Data Mining і машинне навчання, моделювання і планування.

Відмінність Knowlеdge Grid від Semantic Grid у тому, що Knowlеdge Grid застосовують до
знань, пов’язаних із доменом Grid-додатків і ресурсами, а Semantic Grid – до знань, пов’язаних
із проміжним шаром і об’єктами Grid. Knowledge Grid – інтелектуальна людино-машинна
середовище, яке дозволяє людям або програмним агентам ефективно здійснювати управління
такими ресурсами, як знання (збирати їх, зберігати, забезпечувати доступ за допомогою
відповідних сервісів [5].

Семантичний Grid – це таке розширення існуючого Grid, в якому інформації та сервісам
дано чітке значення за допомогою машинно-оброблюваних описів для максимального їх
використання. Семантичний Grid є розширенням існуючої Grid-інфраструктури, в якій ресурси
забезпечені семантичною інформацією. Під ресурсами тут розуміються і дані додатків, і самі
ці програми (наприклад, Web-сервіси), і ті програмно-апаратні комплекси, на яких вони
виконуються. Мета Semantic Grid – забезпечити машинну підтримку розподіленого управління
знаннями через надання семантичної інфраструктури.

З погляду СОА, семантичний Grid можна розділити на чотири сервісних рівні: 1. Основні
(або базові) сервіси (служби). 2. Сервіси даних. 3. Інформаційні сервіси. 4. Сервіси знань.
Процес створення семантично-орієнтованих Grid-додатків на підставі цього можна розбити
на чотири етапи:

1. Створення онтології, яка описує предметну область, з якою буде працювати додаток.
2. Розробка Web-сервісу (Web-сервісів), призначених для доступу до онтології (це базові

сервіси та сервіси даних). Ці сервіси повинні забезпечувати додавання, зміну, видалення,
пошук метаданих і знань.

3. Розробка Web-сервісу, призначеного для здійснення логічного висновку з онтології,
тобто отримання знань, поданих в онтології в неявному вигляді (інформаційний сервіс).

4. Разработка прикладних Web-сервісів, що використовують знання у реалізації своєї
функціональності (сервіси знань).

Grid в Україні. Останні кілька років Grid в Україні розвивається дуже динамічно. На сьогодні
в ньому задіяно 26 кластерів. Побудована інфраструктура забезпечує обчислювальні потреби
наукових досліджень. Сформовано співтовариство Grid-користувачів, що використовують ці
ресурси. Сформовано тематичні наукові групи, створено сайти для навчання Grid-комп’ютингу.
На жаль, існує і ряд проблем:
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1. Побудована Grid-інфраструктура – це тільки обчислювальний Grid без будь-яких
семантичних надбудов.

2. Відсутні нормативні документи, що регламентують підключення нових вузлів до існуючої
інфраструктури (тобто немає гарантій, що ресурс буде доступний і виконає свої завдання).

3. Немає прийнятої процедури сертифікації вузлів, віртуальних організацій та програмного
забезпечення для Grid.

Крім того, з усіх вузлів Grid в Україні є тільки два сертифікованих вузлів gLite (а саме для
таких вузлів доцільно використовувати засоби інтелектуалізації).

Базові Grid-технології для організації навчального процесу. Важливе питання при створенні
інформаційної системи в галузі Grid, орієнтованій на підтримку навчального процесу, – вибір
відповідної Grid-технології, яка забезпечує учням можливість працювати як з
обчислювальними, так і з інформаційними Grid-системами. З тих підходів, які сьогодні
розвиваються досить активно, для освітнього процесу найбільш придатні сервісний Grid
(Service Grid), який передбачає розгортання розподіленої сервіс-орієнтованої інфраструктури,
яка надає уніфікований віддалений доступ до виділених ресурсів рівня кластерів або
суперкомп’ютерів, і Grid робочих станцій (Desktop Grid) [6].

У Service Grid постачальники ресурсів – великі організації, які мають ресурси зазначеного
рівня. Як правило, включаються в нього ресурси гомогенні, тобто працюють під управлінням
однієї версії ОС і надають однакове оточення для запускання завдань. При цьому кількість
користувачів набагато перевершує кількість постачальників ресурсів, і кожний користувач
може використовувати ресурси Grid для запуску своїх додатків. Приклади-EGEE, NorduGrid,
TeraGrid на основі технологій Globus Toolkit, gLite, ARC, UNICORE. Недолік – складність
установки й адміністрування.

Desktop Grid припускає використання ресурсів великої кількості персональних комп’ютерів,
підключених до мережі. При цьому постачальниками ресурсів є рядові користувачі, а самі
ресурси робочих станцій, що підключаються в Grid, гетерогенні з архітектури та програмного
забезпечення. Крім того, ці ресурси доступні не постійно, а тільки під час їх простою. У таких
Grid кількість постачальників ресурсів перевищує кількість користувачів. Приклади технологій
– BOINC, Condor, XtremWeb. Основна перевага – легкість підключення до системи нових
ресурсів.

Але освітній процес за своєю суттю – це процес придбання, формалізації й обробки
знань, тому з усіх Grid-технологій необхідно звернути увагу саме на інтелектуалізовані [7],
тобто пристосовані до роботи зі знаннями (рис. 1).

Отже, сьогодні в освітньому процесі доцільно використовувати сучасні Grid-технології,
що дозволяють найбільш ефективно використовувати наявну обчислювальну базу навчальних
закладів для вирішення досить складних завдань. Але при цьому потрібно орієнтуватися на
технології, що включають у себе засоби роботи зі знаннями, зокрема, обробку метаданих,
ведення онтологій і підтримку Data Mining.
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Рис. 1. Використання Grid-технології в навчальному процесі
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Досліджено еволюцію інституціональних підходів до аналізу механізмів функціонування

економічного порядку, визначено інституціональне наповнення сучасного економічного
порядку.

The evolution of institutional approaches to the analysis of mechanisms of the economic
order was studied and the institutional content of modern economic order was defined.
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суб’єктно-інституційна структура,  формальні та неформальні інститути.

Ефективність функціонування сучасних моделей національної економіки значною мірою
визначається якістю сформованого в країні економічного порядку, визначальним структурним
елементом якого виступає його інституціональна структура. Економічний порядок являє
собою сукупність рамкових умов господарювання або інститутів, необхідних для того, щоб
економічні суб’єкти усіх рівнів господарювання могли приймати рішення й реалізувати свої
потреби та інтереси. „Головна функція інститутів – розв’язання проблем кооперації між
людьми”, – писав Д. Норт [7, c. 25]. Інститути формують структури правил і стимулів, які
дозволяють економічним агентам розширювати рамки їхніх дій.

Упорядкованість механізмів функціонування інститутів виступає головною
характеристикою економічного порядку. На кожному етапі економічного розвитку за такої
системи господарювання в кожній країні складається властивий їй економічний
(господарський) порядок, який поєднує загальноекономічні та національні особливі механізми
впорядкування економічних відносин, що забезпечують досягнення цілей економічної
політики держави. Представники ордолібералізму визначили головні ознаки та фактори, що
описують зміст порядку господарювання – це здатність економічного порядку: 1) сприяти
економічному зростанню та економічному прогресу, забезпечуючи розподіл доходів і майна,
що виникають при цьому, відповідно до пануючих норм справедливості; 2) забезпечити повну
зайнятість; 3) вивільнити кошти для нездатних до праці або непродуктивно працюючих членів
суспільства з метою забезпечити й для них рівень існування, що сприймається як достатній;
4) забезпечити стабільність купівельної спроможності та насамперед протистояти інфляції,
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оскільки погіршення купівельної спроможності найбільше впливає на становище осіб з
низькими доходами та на власників майна; 5) обмежити до мінімуму особисту залежність,
гарантувати основні права людини (насамперед право на вільний розвиток особистості),
сприяти їх реалізації та рівномірному розподілу шансів на економічний розвиток особи;
6) забезпечити ступінь організованості, на якому економічний порядок допускає дотримання
групових інтересів економічного та соціального характеру та забезпечує координацію
інтересів, здебільшого роботодавців і одержувачів роботи, виробників і споживачів, індивіда
та суспільства [8, c. 337–395]. Вони визначили принципи, що забезпечують цей порядок –
органічну єдність ринку і держави, захист конкуренції, соціальне партнерство тощо.

Названі принципи повинні гарантувати умови для існування конкуренції. Вони
конкретизуються в таких механізмах конкурентного порядку, як примат грошової політики,
відкриті ринки, приватна власність, свобода договорів; майнова відповідальність, стабільність
економічної політики, політика доходів та оподаткування, економічний розрахунок, корекція
цін в умовах аномальної пропозиції тощо.

Сукупність конституційних та регулятивних принципів забезпечує існування економічно
ефективної та соціально справедливої ринкової системи, взаємодоповнення принципів
соціальної справедливості і соціальної ефективності (справедлива соціальна нерівність),
поєднання економічного прогресу із соціальним. Ці принципи досліджено у працях
найвідоміших представників інституціоналізму У. Гамільтона, Т. Веблена, Дж. Коммонса,
Р. Коуза, О. Вільямсона, Д. Норта та інших учених. Важливий внесок у інституціональну теорію
функціонування економічного порядку постсоціалістичних країн зробили В. Вольчик,
А. Гриценко, С. Качан, Р. Нурєєв, В. Полтерович, В. Тарасевич, А. Шастітко та інші вчені. Їх
дослідження стосуються аналізу специфіки соціально-економічних інститутів сучасного
суспільства, виявлення взаємного впливу різних інститутів із механізмами ринкового
саморегулювання економіки.

Досвід застосування інституціональних підходів у практиці господарювання та в економічній
політиці держави доводить недостатню теоретичну обґрунтованість і неврахування у
господарській практиці специфіки інституціонального середовища, що через формальні та
неформальні інституції та правила координації дій різних економічних суб’єктів зумовлює
визначальну спрямованість та ефективність економічного порядку.

Мета статті – дослідити еволюцію інституціональних підходів до аналізу механізмів
функціонування економічного порядку та описати інституціональне наповнення сучасного
економічного порядку.

В економічній науці дослідження інститутів започаткував Т. Веблен. У праці „Чому
економічна наука не є еволюційною дисципліною?” (1898) він показав, що економічні інститути
універсальні. „Всі інститути, – писав учений, – можна тією чи іншою мірою назвати
економічними інститутами” [2, c. 72–73]. Інститути, на його думку, можуть мати переважно
неекономічне походження, але будь-який економічний феномен тією чи іншою мірою є
інституціональним. Учений виступав проти вузько економічного аналізу й пропонував
застосовувати міждисциплінарний підхід, що включає соціальну філософію, антропологію та
психологію [2, c. 24].

Інституціоналізм як напрям економічної думки виник у США у 20-х роках ХХ ст. „…У
період між двома світовими війнами, писав Дж. Ходжсон, – інституціоналізм був фактично
пануючою школою американської економічної думки. Він поступився місцем неокласичному
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формалізму частково через те, що нехтував завданням розробки власної основоположної
теорії” [14, c. 52–53].

Особливістю цього напряму вважається те, що у поясненні економічних процесів учені
застосовують категорії й методологію інших соціальних наук. Економічна теорія ґрунтується
на початковому врахуванні того, що економічна система – це система, на яку впливають
національно-історичні, соціокультурні, державно-правові, науково-технічні, соціально-
психологічні, морально-культурні, міжнародні та глобальні чинники. Важливість таких підходів
в економічній теорії підкреслив академік А. А. Чухно: „Поєднання виробничих відносин та
інститутів збагачує і конкретизує наші уявлення про суспільну будову, розширює можливості
для подолання спрощених підходів до трактування складних соціально-економічних проблем,
дає змогу розкрити глибину і багатогранність зв’язків і залежностей, що, у свою чергу,
відкриває можливості виявити механізми реалізації системи виробничих відносин,
функціонування і розвитку економіки та суспільства” [15, c. 6].

В історії розвитку інституціоналізму існує класифікація теорій за терміном їх виникнення
(ранній або „старий” інституціоналізм, неоінституціоналізм, пострадянський інституціоналізм),
за напрямами досліджень (соціально-психологічний, кон’юнктурно-статистичний, соціально-
правовий), за основними школами (індустріально-соціологічна, школа суспільного вибору,
кон’юнктурна школа).

Т. Веблен (засновник соціально-психологічного напряму) пояснював економічні процеси
і явища виходячи із суспільної психології, вважаючи, що на економічну поведінку впливають
природні інстинкти, які дуже важливо враховувати (інстинкти майстерності, самозбереження;
схильність до суперництва, наслідування, цікавості тощо). Учення Т. Веблена до сьогодні
актуальне насамперед тому, що дало ключ для розуміння сутності таких процесів, як перехід
економічної влади до фінансових магнатів, маніпулювання фіктивним капіталом, зростання
відриву капіталу-власності від капіталу-функції, загострення соціальних суперечностей, що
виникають у сфері обігу.

Засновник і найвідоміший представник соціально-правового напряму Дж. Коммонс
вважав, що економічні відносини повинні регулюватися через юридичні угоди, які поділяв на
ринкові, адміністративні та розподільчі. Учений увів ключове поняття сучасної інституційної
доктрини – „трансакція” (угода). На його думку, трансакція є найменшою одиницею
вимірювання інституційної економічної діяльності. У структурі трансакції він виділяє 3
елементи: переговори, прийняття зобов’язань та їх виконання. Теорія трансакційних витрат
набула подальшого розвитку у працях представників неоінституціональної економіки (Р. Коуза,
О. Вільямсона, Д. Норта та ін.).

Дж. Коммонс виділив ще одну стадію розвитку капіталізму – адміністративний капіталізм.
Учений показав, що на цій стадії урядові комісії виступають верховними арбітрами при
укладенні угод між колективними інституціями – об’єднаннями підприємців і працівників.
Концепція колективних дій дозволила зрозуміти природу еволюційних процесів, що впливають
на економічні інститути. Ці ідеї пізніше було розвинено у теорії суспільного вибору (М. Олсон,
Дж. Бьюкенен та інші автори).

Кон’юнктурно-статистичний напрям інституціоналізму започаткував В. Мітчелл. Як
зазначив М. Блауг, „…його „інституціоналізм” полягав у збиранні статистичних даних, які
згодом могли стати підгрунттям для пояснюючих гіпотез” [1, c. 658]. М. Блауг в оцінці підходів
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Мітчелла далі зазначив, що це „вимірювання без теорії” [1, c. 658].  Але подальший розвиток
цього напряму започаткував економетрику як нову галузь економічної науки.

У другій половині ХХ ст. теоретичні основи інституціоналізму набули подальшого розвитку
й були об’єднані в неоінституціоналізм і класифіковані за рядом напрямів досліджень:
економіко-політологічні дослідження (теорія суспільного вибору, політична економія
регулювання); економіко-правові дослідження (теорія прав власності); економіко-соціологічні
дослідження (нова інституціональна економіка); економіко-історичні дослідження (нова
економічна історія) [4, c. 1107].

Представники неоінституціоналізму більшою мірою, ніж їх попередники, орієнтовані на
розв’язання проблем раціонального вибору як головної проблеми економічної теорії.
Особливістю інституціоналізму як сучасного напряму економічної думки виступає його
еволюційність, здатність змінювати підходи до аналізу економічних процесів, орієнтуючись
на динамічні зміни в сутності і структурі економічної системи та її складових. Так, з’явилися
теорії народного капіталізму (теорія дифузії власності, теорія управлінської революції, теорія
революції доходів); колективного капіталізму (А. Берлі, Г. Мінз); змішаної економіки (Е. Хансен,
Дж. М. Кларк); суспільства добробуту (Дж. К. Ґелбрейт, Дж. М. Кларк); соціального
партнерства (Р. Арон, Дж. Ґелбрейт) та інші. Вони відображають якісно нові риси капіталізму,
ознаки еволюційної модифікації його соціально-економічної системи та господарського
механізму.

Вплив науково-технічного прогресу на економіку зумовив виникнення технократичних
концепцій – теорії індустріального та нового індустріального суспільств (Дж. К. Ґелбрейт,
В. Ростоу, Ж. Еллюль, Р. Арон); постіндустріального суспільства (Д, Белл); суспільства „третьої
хвилі” (Е. Тоффлер, Д. Белл, В. Ростоу); інноваційно-підприємницької економіки (П. Друкер);
суспільства знань (Ф. Махлуп, Т. Умесао); інформаційного суспільства (Й. Масуда,
М. Кастельс).

Як зазначає В. Н. Тарасевич, у неоінституціоналізмі виявляються деякі нові якісні
характеристики: він орієнтується на певну систему прав власності, освоює статус системно
влаштованої організації зі своїми рутинами, обмінами, контрактами; життєво важливими для
нього стають не тільки традиційні показники – ціна, витрати, прибуток, але і трансакційні
витрати, якість, штрафні санкції, дотримання контрактів тощо. Хоча еволюція інститутів
розглядається переважно у вигляді процесу формалізації неформальних норм, це крок уперед
порівняно з ортодоксальною рівноважністю [10, c. 5–11]. У цьому розумінні особливо
виділяються теорія прав власності та трансакційних витрат Р. Коуза, а також теорія суспільного
вибору Дж. Бьюкенена й нова економічна історія Д. Норта та Р. Фогеля.

У книзі „Інституції, інституційні зміни та функціонування економіки” (1990) Д. Норт
проаналізував інституційну структуру суспільства, зазначивши, що „…саме складна взаємодія
формальних правил і неформальних обмежень, разом з механізмами примушування до їх
виконання, формують наше звичайне життя і направляють нас в тих повсякденних (само це
слово викликає в свідомості уявлення про інституційну стабільність) справах, якими наповнено
наше життя” [7, c. 109]. Д. Норт розрізняє поняття „інституція” („інститут”) і „організація”. За
його підходом, інституції можуть бути неформальними (договори, угоди, добровільно взяті
на себе норми поведінки, неписані кодекси честі, гідності, професійної самовідданості, традиції,
звичаї, різні соціальні умовності тощо) і формальними (конституції, закони, різні офіційно
закріплені норми права, судові прецеденти, адміністративні акти). Д. Норт розглядає три
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інституційні „зрізи”: а) неформальні (неофіційні) обмеження; б) формальні (офіційні) правила;
в) механізми примусу, що ефективно забезпечують дотримання цих обмежень і правил (суди,
поліція тощо). Усі разом вони утворюють інституціональну структуру суспільства й економіки.

Як підкреслює В. Полтерович, економічні інститути ідентифікують крізь призму
критеріальних ознак, до яких, зокрема, належать: вид суб’єктів господарювання, галузева
сфера прийняття рішень, система господарювання, стійкість, ступінь формалізації (формальні,
неформальні), рівень господарювання (мега-, макро-, мезо-, мікро-, наноекономічні інститути),
ступінь зрілості (розвинені і такі, що розвиваються або розкладаються) [13, c. 3–21]. С. Кірдіна,
використовуючи системний підхід, поділяє базові економічні інститути на ринкові (Y-матриця:
приватна власність, обмін, конкуренція, прибуток, наймана праця) та редистрибутивні (Х-
матриця: суспільна власність, редистрибуція, координація, пропорційність, службова праця) [6,
c. 57].

Лауреат нобелівської премії 2010 року Е. Остром запропонувала нову складову складної
інституціональної реальності суспільного життя – різноманітні інституціональні системи, що
не належать ні до ринку, ні до держави. Її праці здебільшого пов’язані з еволюцією інститутів
колективної власності – муніципальної, кооперативної, общинної. На її думку, „… інститути
можна визначити як сукупності діючих правил, на основі яких встановлюється, хто має право
приймати рішення у відповідних областях, які дії дозволені або обмежені, які загальні правила
будуть застосовуватися, яких процедур необхідно дотримуватися, яка інформація повинна
надаватися, а яка ні і який виграш отримають індивіди залежно від своїх дій ... Всі правила
містять приписи, які забороняють, дозволяють чи вимагають дій або рішень. Діючі правила –
це такі правила, які справді використовуються, за дотриманням яких здійснюється моніторинг,
і вони захищені відповідними механізмами, коли індивіди вибирають ті дії, які вони збираються
здійснити” [16, c. 51]. Вона заперечує досить поширену думку про те, що суспільна власність
повинна або управлятися централізовано, або бути приватизованою.

Російські соціологи А. А. Радугін і К. А. Радугін виділяють шість комплексів соціальних
інститутів: 1) економічно-соціальні; 2) політичні, 3) соціокультурні і виховні; 4 ) нормативно-
орієнтуючі; 5) нормативно-санкціонуючі, 6) церемоніально-символічні і ситуаційно-
конвенціональні [9, c. 122] .

Інституціональна структура виступає внутрішньою складовою господарського порядку,
але такою, що спрямовує розвиток економічних процесів і значною мірою визначає
ефективність його регулювання. Як пояснює С. М. Качан, „...Економічний порядок у ринковій
економіці можна уявити як систему регулюючих впливів, у якій сфера державної економічної
організації господарського життя є своєрідним каркасом, економічний механізм має вигляд
векторних сил, своєрідного „силового поля”, а ринок обмежений, організований
інституціональними рамками, являє собою концентровану дію всіх економічних сил” [5, c. 189].
Автор цілком справедливо визначає структуру господарського порядку як такого, що
складається з двох елементів: 1) об’єктивного – ринкових механізмів регулювання економічних
процесів і 2) суб’єктивного – державних органів управління економікою, державної
економічної інституціональної організації й економічної політики, які разом складають
„державний механізм”. Суб’єктивний регулятор він розподіляє на дві складові – державний
механізм (зовнішній регулятор) та інституціональну організацію (внутрішній регулятор). Такий
підхід дозволяє побачити головні структурні елементи господарського порядку і вимагає
уточнення його внутрішньої інституціональної структури, яка, на нашу думку, повинна
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враховувати: 1) суб’єктно-інституціональну структуру господарського порядку; 2) систему
інтересів усіх учасників організаційно-економічних відносин; 3) структуру об’єктів, щодо
яких виникають інтереси; 4) неформальні чинники та їх місце в регулюванні економічних
процесів; 5) можливі зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, які спонукають до
заміни/удосконалення самих інститутів; 6) перелік функцій цих інститутів.

Суб’єктно-інституційна структура дуже специфічна й розгалужена. Вона формується на
рівні держави, регіону, міста, району як представницька структура органів державної влади й
управління. Її представляють також організаційні структури бізнесу, громадські організації, а
також окремі громадяни (споживачі, постачальники ресурсів). Велике значення мають форми
і способи їх впливу на економічні процеси. Сьогодні їхні інституції тісно переплітаються,
розвивається партнерство держави, бізнесу, громадянського суспільства або виникають
суперечності, що вимагають удосконалення або зміни інститутів.

Суспільні інститути завжди виражають / захищають чиїсь інтереси. Вони – і суб’єкти, і
об’єкти  інституціоналізації господарського порядку. Як складова економічного порядку, вони
персоніфікують економічні відносини й спрямовують їх на досягнення цілей, реалізацію потреб
та інтересів.

Специфіка функціонування суспільних інститутів значною мірою визначається системою
неформальних чинників, які пояснюють специфіку інституціональної структури конкретного
суспільства (організації тощо). З боку зовнішнього середовища можуть здійснюватися різні
впливи на ефективність функціонування господарських систем. Ці зміни примушують
суспільство постійно вести пошук нових дієвих суспільних інститутів.

Інституціональне середовище виступає внутрішньою складовою господарського порядку
й одночасно зовні забезпечує або послаблює його функціонування.  Останнє стосується,
наприклад, недосконалого господарського законодавства, нескоординованої діяльності гілок
влади, переважання неформальних інститутів.

Соціальні інститути можуть виконувати конкретні економічні, управлінські, політичні та
інші функції, які бувають явними та латентними. Явні (формальні) функції зафіксовані в
нормативних документах, усвідомлені й прийняті причетними до певного інституту людьми,
підконтрольні суспільству. Латентні (приховані) функції є офіційно незаявленими, але насправді
здійснюються. Інколи явні та латентні функції можуть збігатися, але за їх розбіжності виникає
нестабільність, навіть дезорганізація суспільства.

Підтриманню функціональності соціального інституту сприяють: наявність соціальних
норм, приписів, які регулюють поведінку людей;  інтеграція інституту в соціальну систему
суспільства, що забезпечує йому підтримку самого суспільства; можливість здійснювати
соціальний контроль за дотриманням норм поведінки; наявність матеріальних засобів та умов
для підтримки діяльності інституту.

Якщо цих умов не дотримуватися, соціальні інститути стануть дисфункціональними, у їх
роботі виникнуть збої, порушення, що може дестабілізувати суспільство. Серед
найпоширеніших дисфункцій виділяють:  невідповідність інституту конкретним потребам
суспільства (нечіткість інституціональної діяльності); розмитість, невизначеність функцій,
виродження їх у символічні, не спрямовані на досягнення раціональних цілей; зниження
авторитету соціального інституту в суспільстві; персоналізацію діяльності інституту, яка
означає, що він перестає діяти відповідно до об’єктивних потреб, змінює свої функції залежно
від інтересів окремих людей, їх особистих рис.
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Отже, інституціональне наповнення „економічного порядку” – це „…основні політичні,
соціальні і правові норми, які є базою для виробництва, обміну і споживання” [11]. Вони
поділяються на неформальні та формальні і по-різному впливають на економічні процеси.
Неформальні інститути виникають з інформації, що транслюється внаслідок передачі культури
наступним поколінням. Неформальні інститути – це продовження, розвиток і модифікація
формальних правил, соціально санкціоновані обов’язкові для виконання стандарти і норми
поведінки.

Формальні обмеження, правила й інститути залежать від уже існуючих неформальних. У
структурі формальних інститутів виділяються політичні й економічні інститути; а також системи
контрактації – способи і порядок встановлення контрактів, що регулюються правовими
нормами і законами. Економічні інститути являють собою „…суспільно визнані
функціонально-організаційні форми колективної економічної діяльності, через які
реалізуються системні функції економіки” [3, c. 10].

З погляду формування та наповнення економічного порядку виділяють два типи інститутів:
зовнішні – ті, що в господарській системі встановлюють основні правила, визначають спосіб
та характер взаємовідносин у суспільстві, наприклад, такі як інститути власності, конкуренції
тощо, та внутрішні – які роблять можливими операції між суб’єктами, знижують ступінь
невизначеності і ризику, зменшують транзакційні витрати (суспільний договір, колективні
угоди, індивідуальні контракти та інші).

Інституційні чинники змінюються під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів. Вони
виступають складовою економічного порядку, можуть здійснювати як позитивний, так і
негативний вплив на економічний розвиток, виступати джерелом ефективного розвитку країни
або складати загрози її економічній безпеці. Завдання наукових досліджень полягає у вивченні
способів спрямування інституційних чинників на забезпечення ефективності функціонування
економічного порядку.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ІНФРАСТРУКТУРА
СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ” ТА ОСОБЛИВОСТІ

КЛАСИФІКАЦІЇ ЇЇ СКЛАДОВИХ
У роботі наведено системну класифікацію різних видів інфраструктури, сформульовано

визначення поняття „інфраструктура сільської території”, встановлено основні її складові
та тенденції розвитку.

This paper provides a systematic classification of different types of infrastructure, formulated
the definition of “rural infrastructure”, set its basic components and trends.

Ключові слова: соціальна інфраструктура, інфраструктура сільської території,
сільська місцевість, класифікація.

Вступ України в СОТ і можливе її членство в Європейському Союзі вимагає покращання
соціального рівня життя населення країни, що неможливо без модернізації інфраструктури
країни в цілому і сільських територій зокрема. Підготовка до футбольного чемпіонату ЄВРО
– 2012 показала, що навіть такі великі мегаполіси, як Київ, Донецьк, Харків та інші, не повністю
відповідають вимогам УЄФА щодо якості інфраструктури. Тому, оскільки фінансування
соціальної сфери цих міст знаходиться на значно кращому рівні ніж сільських територій,
можна стверджувати, що становище інфраструктури сільських територій є критичним.
Враховуючи також деградацію, низький рівень доходів сільського населення, демографічні та
екологічні проблеми, питання дослідження стану інфраструктури сільських територій є не
лише актуальним, а й нагальним.

В економічній літературі дослідження інфраструктури в різних галузях народного
господарства зустрічається в працях таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як Е. Агабаб’яна,
Є. Алаєва, Л. Антоненка, М. Бєсєдіна, В. Жаміна, Н. Івонової, Т. Заславської, Х. Зінгера,
Б. Карпова, М. Комарова, В. Красовського, А. Лісового, І. Маєргойза, М. Михайлова,
М. Орлатого, О. Павлова, В. Плаксієнка, А. Пробста, І. Прокопи, П. Розенштейн-Родана,
Д. Семенди, А. Янгсона, В. Януковича, С. Юрченка та багатьох інших.

Однак у цих працях залишилося не визначеним поняття „інфраструктура сільської
території”, не встановлено її класифікацію та особливості.

Метою дослідження є формулювання визначення інфраструктури сільської території,
класифікація основних її складових (з наведенням особливостей і коротких характеристик) та
встановлення ролі і місця серед існуючих визначень інфраструктури.

Поняття інфраструктури є складним і багатоаспектним. У науковій літературі існує більше
ста визначень різних видів інфраструктури (залежно від галузі, в якій її розглядають). Зрозуміло,
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що всі їх наводити не має потреби, тому зосередимося на деяких з них, намагаючись
дотримуватися хронології введення в науковий обіг.

Одними з перших це поняття почали використовувати військові спецслужби, які розглядали
інфраструктуру як комплекс споруд і комунікацій, які забезпечують успішне завершення
військової операції (поняття інфраструктури також широко використовується в будівництві).

У 1955 р. американський учений П. Розенштейн-Родан використав поняття інфраструктури
в економіці, визначивши його як комплекс загальних умов, які забезпечують нормальний
розвиток приватного підприємництва в головних галузях економіки і задовольняє потреби
всього населення. Він включив в інфраструктуру такі галузі економіки, як енергетика,
транспорт і зв’язок, розвиток яких мав би забезпечити основу для більш вигідних інвестицій
(тобто тих, що швидше окупляться) і вперше здійснив виділення соціального типу
досліджуваного поняття, підкресливши роль інфраструктури у задоволенні потреб
населення [1].

У 1977 р. радянський економіст В. Жамін під інфраструктурою запропонував розуміти
інтегральний елемент виробничих сил, що включає допоміжні та додаткові галузі, види
виробництв або діяльності, які обслуговують безпосередньо основне виробництво (виробнича
інфраструктура), а також галузі та підгалузі невиробничої сфери, що непрямо пов’язані з
процесом виробництва і виконують чисельні функції обслуговування всього процесу
господарювання [2, с. 16].

У 2000 році нині діючий Президент України в своєму дисертаційному дослідженні
обґрунтовував поняття „інфраструктура регіону” як сукупність галузей невиробничої і
соціальної сфер, які органічно пов’язані між собою, значною мірою пересікаються або
збігаються і обслуговують галузі матеріального виробництва (промисловість, сільське
господарство, будівництво), де результат праці виступає в матеріально відчутному продукті.
Галузі інфраструктури забезпечують матеріально-побутові і культурні потреби населення, а
також потреби населення в послугах. Відповідно до такого підходу поняттям „інфраструктура
регіону” охоплюються: житлово-комунальне господарство, торгівля та громадське харчування,
побутове обслуговування населення, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, освіта,
культура, наука, кредитування, страхування, апарат органів державного і господарського
управління, рекреаційно-туристичний комплекс, організація охорони природи та
навколишнього середовища, транспорт і зв’язок, а також телебачення, радіо, преса,
видавництво, тобто ті види діяльності, що виступають ідеологічним забезпеченням
життєдіяльності [3, с. 6–7]. У цьому році М. Комаров визначив і виробничу інфраструктуру
як сукупність матеріально-технічних систем, які забезпечують рух ресурсів і товарів у процесі
промислового та сільськогосподарського виробництва [4, с. 23], а І. Шаяхметов дав таке
визначення соціальної інфраструктури: „… которая показана как территориально-отраслевой
комплекс, обеспечивающий социально-пространственное условие воспроизводства рабочей
силы, социализации и социальной защиты населения, сохранение и развитие
демографического, трудового и духовного потенциала общества” [5].

У 2001 році О. Славкова визначила соціальну інфраструктуру села як сукупність об’єктів,
що забезпечують задоволення потреб сільського населення, надаючи блага та опосередковано
впливаючи на ефективність виробництва через основну продуктивну силу – людей на
визначеній території [6, с. 7].
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2005 року С. Бондар під соціальною інфраструктурою села розумів таку економічну
категорію, яка включає в себе сукупність об’єктів, які опосередковано впливають на
ефективність виробництва залежно від типу ролі, яку вони відіграють у задоволенні потреб
населення [7, с. 5].

О. Павлов під соціальною сферою розумів життєве середовище, в межах якого відбувається
фізичне та духовне витворення особистості. У цьому сенсі її кількісним виміром виступала
соціальна інфраструктура, яку складають відповідні підприємства, установи і заклади, а якісним
– соціальний розвиток, що віддзеркалює стан життєвого середовища [8, с. 78].

У 2006 році С. Юрченко зазначив, що виробнича інфраструктура виступає як підсистема
господарства, яка створює і реалізує загальні умови для функціонування виробництва, які
однаково необхідні для діяльності всіх сфер суспільного виробництва [9, с. 53].

Безумовно, поняття „інфраструктура села” та „соціальна інфраструктура села” є подібними
до поняття „інфраструктура сільської території”, але вони є його складовими, оскільки саме
поняття „сільська територія” містить як одну із складових поняття „село”.

Спробуємо визначити поняття „інфраструктура сільської території” використовуючи
теоретико-множинний підхід. Інфраструктура сільської території – це множина об’єктів, до
якої входять споруди, дороги, комунікації та послуги, що покращують (або захищають) умови
проживання, роботи та відпочинку населення в межах сільської території. Відповідно до цього
визначення ми не будемо відокремлювати суто соціальну та виробничу складові
інфраструктури сільської території, оскільки в межах сільської території доцільно
використовувати комплексний підхід, згідно з яким можна сформулювати такі основні складові
інфраструктури сільської території (рис. 1).

Зупинимося більш детально на цих складових, розглянувши їх особливості та соціально-
економічне наповнення. Однією з найголовніших складових інфраструктури будь-якої системи
є її енергетична складова. Наявність електропостачання відкрила широкі можливості для
використання сучасних науково-технічних винаходів, що спростило виконання багатьох видів
сільськогосподарських робіт і покращило побутові умови проживання сільського населення.
Проте необхідно відзначити, що електрична енергія на сільських територіях використовується
не повною мірою. Так, опалення споруд і підігрів води відбуваються внаслідок затрат енергії
згорання природного газу чи твердого палива (дров, вугілля, брикету тощо), що мають гірші
показники коефіцієнта корисної дії і вищі закупівельні ціни. Більше того, держава витрачала
значні кошти на газифікацію сіл незважаючи на те, що останні 5–10 років все більше виникає
політично-газових питань на фоні стрімкого зростання цін на природний газ.

Тому, на нашу думку, необхідно відмовлятися від такої практики і намагатися більш
інтенсивно використовувати електроенергію. Для збільшення інтенсивності використання
електричної енергії на сільських територіях пропонуємо ввести понижуючий коефіцієнт оплати
за кіловат годину, що сприятиме економії природних ресурсів, покращить екологічну ситуацію
і стимулюватиме приватний бізнес активніше відкривати підприємства
несільськогосподарського призначення, які вимагають значних затрат електроенергії.
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Рис. 1. Складові інфраструктури сільської території
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Транспортна складова. Одна з характерних особливостей сільських територій України –
це їх розпорошеність і тому для вирощування сільськогосподарської продукції (особливо у
великих обсягах) потрібно враховувати витрати на транспортне обслуговування: ремонт
(будівництво) автомобільних доріг з урахуванням основних принципів логістики, придбання
сучасної спецтехніки та ін. За роки незалежності України якість покриття доріг сільських
територій стала вкрай незадовільною. Якщо центральні вулиці сіл мають тверде покриття, то
решта доріг – ґрунтові, не мають належного догляду, що за несприятливих кліматичних умов
унеможливлює вільне пересування сільськими територіями.

Окремо потрібно зазначити про важливість комфортного доступу сільського населення
до залізничного транспорту. Добре відомо, що на сьогодні більшість автоперевізників –
недержавні структури, для яких прибуток підприємства стоїть на першому місці. У зв’язку з
цим у селах з невеликою кількістю населення багато автобусних маршрутів були значно
скорочені та не узгоджені з рухом залізничного транспорту. Нині склалася така ситуація, що
із деяких сіл виїхати на громадському транспорті є великою проблемою або неможливо в
принципі.

На нашу думку, великі перевізники, що працюють в обласних і районних центрах, повинні
за часткової підтримки держави виконувати декілька рейсів на тиждень згідно з чітким графіком,
узгодженим із сільською (селищною) радою, навіть по так званих депресивних сільських
територіях (незалежно від кількості проживаючого в них населення). В іншому випадку ситуація
обезлюднення сільських територій буде погіршуватися в геометричній прогресії.

Також необхідно відзначити відсутність чіткого регулювання у сфері використання
сільськогосподарської авіації (авіації, що обслуговує сільськогосподарські землі) та водного
транспорту. Це призвело до безконтрольного експлуатування застарілих або без відповідних
ліцензій  літаків, човнів, барж та ін., що час від часу призводить до суттєвих екологічних
забруднень сільської місцевості.

Виробнича складова. Очевидно, що основним завданням функціонування АПК, що
знаходиться на сільській території, є виробництво сільськогосподарської продукції. Проте
останні роки, у зв’язку із створенням сучасних автоматизованих комплексів з використанням
комп’ютерних технологій, кількість людей, які задіяні в сільськогосподарському виробництві,
значно зменшилася. Так, приватному підприємцю за наявності сучасної техніки достатньо
чотирьох працівників для обслуговування 1000 гектарів орних земель. Тобто скупивши (чи
взявши в оренду) землі сільських територій кількох невеликих сіл, в яких мешкає 100 осіб
працездатного віку, роботу отримає всього 4 % населення. Виникає питання, що робити
решті 96 %. Однією з відповідей на це питання, можливо, є створення на таких сільських
територіях пунктів з переробки вирощеної продукції. Або ж, якщо це економічно недоцільно,
створювати підприємства безпосередньо непов’язані з сільськогосподарською продукцією
(наприклад, пошиття мішків, спецодягу та інше). Це дозволить залучити до роботи більше
сільського населення і зупинить масову трудову міграцію сільського населення.

Соціальна складова. Ця складова інфраструктури сільських територій має свою характерну
особливість – пряме фінансування держави. Так, освіта, медицина, ветеринарія, установи
культури та ін. у межах сільських територій фінансуються або державою, або із місцевих
бюджетів. Про важливість наявності школи на території села говорить крилата фраза: „Поки є
школа – до того часу існує село”. Потрібно пам’ятати також, що економічно невигідно
утримувати 15 осіб (не завжди спеціалістів з вищою педагогічною освітою) в штаті школи,
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щоб навчати стільки ж учнів без необхідної матеріально-технічної бази. Проте сільські люди
добре розуміють, що закрита школа вже ніколи не буде придатна для наступного використання,
оскільки за декілька років (її просто розберуть по частинах), а побудувати нову не буде коштів.

Одним із прийнятних варіантів вирішення цієї проблеми є не закриття сільських шкіл, а їх
тимчасова консервація. У таких школах повинна бути охорона, проводитися профілактичні
ремонтні роботи для того, щоб через декілька років, коли демографічна ситуація почне
покращуватися, ці приміщення можна було адаптувати без значних капіталовкладень під дитячі
садочки, а потім у повноцінні загальноосвітні школи з групами продовженого дня.

Питання постійного функціонування медичних і ветеринарних закладів, що розміщуються
в межах сільських територій вирішується значно складніше, оскільки для якісного надання цих
послуг повинно бути в наявності сучасне обладнання, забезпечити яким і постійно оновлювати
всі сільські громади, досить складно і, мабуть, недоцільно. Досить обмежитися наявністю
лікаря-фельдшера, який зміг би надати першу невідкладну допомогу, та спеціально обладнаного
автомобіля для обслуговування декількох сусідніх сіл.

Майже в кожному населеному пункті в спадщину від колишнього Радянського Союзу
залишилися приміщення клубу, бібліотеки та стадіон, які сьогодні перебувають не в
найкращому стані. Бібліотечні фонди майже не оновлюються, не проводиться поточний ремонт
і модернізація. Також не проводиться спортивно-масова робота. Сільські аматорські футбольні,
волейбольні та інші команди існують лише на власному ентузіазмі, без підтримки держави.
Для покращання цієї ситуаціє пропонуємо кожній українській футбольній команді вищої ліги
щороку брати шефство над сільськими футбольними командами і допомогти їм привести до
ладу стадіон, забезпечити спортивним екіпіруванням та ін.

Сервісна складова. Із усіх видів надання послуг сільському населенню самоорганізувалися
приватні підприємці, відкривши малі архітектурні форми (кіоски) чи продуктові магазини.
Інші види послуг для підприємців економічно невигідні. Зрозуміло, що держава не має
фінансової можливості будувати нові перукарні, ремонтні майстерні тощо. Проте організувати
періодичні виїзди комплексного надання послуг сільському населенню цілком реально,
оскільки пенсіонерам і людям похилого віку, інвалідам і маленьким дітям їхати в районний
центр, щоб підстригтися чи зробити фотографію на документи, стає досить проблематично.

Відсутність заготівельних пунктів спричиняє постійне зниження ціни на вирощену в
домашніх господарствах сільськогосподарську продукцію та унеможливлює розробку хоча
б наближених бізнес-планів, оскільки ціни встановлюються стихійно (у врожайні роки селяни
змушені продавати свою продукцію за цінами, які значно нижче собівартості). Заготівельні
контори змогли б надавати певні державні гарантії на майбутню закупівлю продукції по
середньоринковій ціні, враховуючи також експортні можливості країни та світові ціни.

Інформаційна складова. Уже традиційно склалося так, що інформація поширюється по
сільських територіях повільніше ніж у містах. Однією з причин цього запізнення є недосконалі
інформаційні комунікації та погана якість прийому телевізійних програм. Від вирішення цих
проблем безпосередньо залежить, чи повернеться молодь в українські села, оскільки, маючи
якісний інтернет та телефонний зв’язок, можна, проживаючи постійно у віддалених від міст
селах, створювати новітні комп’ютерні проекти або заснувати власний віртуальний бізнес.
Стосовно телебачення, доцільно зазначити, що перехід від аналогового до цифрового способу
перетворення та передачі інформації дозволить отримувати якісний телевізійний сигнал у
будь-якій точці України (наприклад, за допомогою супутникового телебачення).
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За допомогою вдалого використання інформаційної складової можна проводити
ідеологічне виховання української молоді, пропагувати здоровий спосіб життя та покращити
соціальні умови проживання в сільській місцевості.

Туристична складова є відносно новою порівняно з іншими складовими інфраструктури
сільських територій. Проте швидка урбанізація суспільства призвела до появи зацікавленості
до національних традицій, етнічних особливостей, які найкраще збереглися саме в сільській
місцевості. В Україні вже з’явилися перші паростки так званого „зеленого туризму”. Але без
підтримки держави значних соціально-економічних результатів отримати буде складно.
Сільським (селищним) радам потрібно надати орієнтовні схеми створення осередків „зеленого
туризму”, провести роз’яснювальну роботу серед сільського населення, навчально-практичні
тренінги і головне допомогти організувати професійну рекламну кампанію. Цими питаннями
могли б займатися студенти – випускники відповідних навчальних закладів (інститут культури,
туризму та ін.) під час проходження практики.

Отже, із визначення інфраструктури сільських територій як множини об’єктів, до якої
входять споруди, дороги, комунікації та послуги, що покращують (або захищають) умови
проживання, роботи та відпочинку населення в межах сільських територій, випливає, що це
поняття відіграє важливу роль у загальній інфраструктурі держави і входить безпосередньо
до складу регіональної інфраструктури.

Загальна класифікація та короткий аналіз складових інфраструктури сільських територій
показав, що їх комплексна підтримка зможе покращити основні економічні показники нашої
держави, зменшить поляризацію між сільським та міським населенням і уповільнить
прогресуючу тенденцію урбанізації суспільства
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА
РОЗВИТОК ДЕПРЕСИВНИХ МІСТ

Розкрито сутність, основи формування та специфіку соціальної інфраструктури, її
вплив на економічний розвиток депресивних міст. Досліджено їх взаємодію в сучасних
умовах економічної нестабільності країни.

Essence, forming bases and specific of social infrastructure and its influence, is exposed on
economic development of the depressed cities. Investigational their cooperation in the modern
terms of economic instability of country.

Ключові слова: соціальна інфраструктура, депресивні міста, фактори впливу, критерії
визначення.

Розвиток економіки України залежить від благополуччя регіонів, а економічна стабільність
регіону – від рівня життя і розвитку міст. Занепад соціальної інфраструктури міст призводить
не лише до негативних економічних перетворень, але і до деградації суспільства, а отже, і всієї
країни.

Щорічне погіршення соціальної інфраструктури підвищує рівень депресивності міст. Вони
неспроможні  самостійно вийти з цього стану, а державна політика невтручання обов’язково
спричиняє різні конфлікти та суперечності, які здатні зруйнувати цілісність національної
економіки і суспільства.

Ця проблема потребує негайного вирішення за рахунок розробки та впровадження
програм економічного розвитку депресивних міст і територій.

В умовах сучасної економіки розвитку соціальної інфраструктури приділяють увагу такі
науковці, як Данилишин Б. М., Лісовий А. В., Новіков В. М., Опрітова К. А., Орлатий М. К.,
Прокопа І. В., Ципліцька О. О. Наукові дослідження стосовно депресивних територій та
депресивних регіонів проводять Барановський М. О., Герасимчук З. В., Карлін М. І.,
Лісовий А. В., Шевчук Я. В.

Кожний із цих учених вніс свою вагому частку в дослідження соціальної інфраструктури
та депресивних територій, але ніхто з них не вивчав важливість впливу соціальної
інфраструктури на розвиток депресивних міст.

Відповідно до наукових думок, сьогодні  інфраструктуру можна розглядати як:
– сукупність елементів, галузей, видів діяльності та підприємств соціально-економічної

системи, які мають підпорядковане значення [1];
– базисну фізичну структуру суспільства або організації, особливо фонд накопиченого

капітального обладнання у вигляді засобів транспорту, шкіл, лікарень тощо [2];

© Колосюк Г. В., 2011
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– сукупність допоміжних споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування
основних галузей матеріального виробництва і забезпечення умов життєдіяльності
суспільства [3];

– сукупність структурних елементів економіки, що полегшують перетік товарів і послуг
від продавця до покупця [4].

Такі визначення інфраструктури найчастіше зустрічаються в науковій літературі. Проте
вони різні за своїм змістом і уявленням, що є причиною створення проблем нераціонального
аналізу суспільно-економічних явищ.

Соціальна інфраструктура – група галузей, які забезпечують процес відтворення
матеріальних благ (послуг) і нормальних умов проживання населення. Водночас такі галузі
виконують соціальну (збереження і розвиток трудового і духовного потенціалу) та економічну
(створення умов для забезпечення матеріальних благ) функції [5].

Маючи свою специфіку, соціальна інфраструктура класифікується за такими галузями:
охорона здоров’я; освіта; культура (ЗМІ, спорт, туризм) та мистецтво; наука і техніка; торгівля
та громадське харчування; житлово-комунальне господарство; побутове обслуговування;
соціальна допомога; соціальне страхування [6].

Дослідивши думки науковців щодо цього, можна сказати, що до кінця 90-х років ХХ століття
соціальній інфраструктурі відводилася незначна роль, яка базувалася на обслуговуванні
матеріального виробництва та населення міст.

Вважалося, що її об’єкти виконували лише одну функцію – забезпечення загальних умов
соціально-економічного розвитку [7]. На сьогодні функції інфраструктури включають у себе
як забезпечення умов розвитку (обслуговування), так і забезпечення та регулювання економіки
у вигляді впливу на весь процес відтворення міста.

Поняття „місто” має різні тлумачення, які відрізняються кількістю характерних ознак міста
та рівнем висвітлення їх особливостей. Найбільш поширену класифікацію міст в Україні подано
в таблиці 1.

Порівняно з містами-мільйонерами, дуже великими і великими містами, малі міста
потребують допомоги насамперед.

Дестабілізація фінансово-економічного та соціального стану в Україні, спад виробництва,
фінансово-економічна криза, не правильне визначення пріоритетності програм послабили
економічну базу малих міст. Вони є найчисельнішою за кількісним складом групою міст,
значна частина їх – це адміністративні центри районів [8].

Ці міста відіграють важливу роль у формуванні поселенської мережі та розвитку і
розміщенню продуктивних сил України. Станом на 1 січня 2010 р. в Україні нараховувалося
350 малих міст (3/4 загальної кількості міст України), в яких проживало майже 13 % населення
країни (близько 19 % міського населення).

Також Законом України було затверджено Генеральну схему планування територій
України, в якій було виділено класифікацію малих міст (табл. 2) [9].
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Таблиця 1
Загальна класифікація міст України

Незважаючи на існування різних категорій, типів, ознак чи видів, міста мають певні функцій,
виконання яких гарантує свій статус і розвиток. Система ресурсів та цінностей є основою
формування функцій міста. На пріоритетність функцій впливають такі чинники, як
економічний, соціальний, політичний, історичний, географічний тощо. Функціональна
структура, її склад та співвідношення функцій є умовою напряму, масштабу та рівня розвитку
соціально-економічного комплексу.

Таблиця 2
Загальнодержавна класифікація малих міст

Недобросовісна реалізація функцій міста або відсутність реалізації, призводить до того,
що міста занепадають і статус „депресивне” стає притаманним все більшій кількості населених
пунктів. Нині під депресією розуміють застій в економіці, який характеризується відсутністю
підйому виробництва і ділової активності, низьким попитом на товари та послуги, а також

№ Ознаки класифікації Складові
1. за адміністративно-

політичним значенням
столиця держави; обласні центри та столиця АРК;
районні центри

2. за адміністративно-
правовим статусом

міста загальнодержавного значення;
міста обласного та республіканського значення; міста
районного значення

3. за чисельністю
населення

малі міста (до 50 тис. осіб); середні (50 – 100 тис. осіб);
великі (100 – 500 тис. осіб); дуже великі міста (500 тис. –
1 млн осіб); міста-мільйонери (більше 1 млн осіб)

4. за типом господарських
функцій

промислові центри; наукові центри; транспортні вузли;
курортні та бальнеологічні центри; багатофункціональні;
монофункціональні

5. за формою розселення
та видом забудови

взаємопов'язаного розвитку; автономного розвитку

6. за природними та
історичними умовами

розташування у певній кліматичній зоні; гірська
місцевість; сейсмічні райони; курортні зони

№
з\п Види класифікацій Складові

1. типи малих міст міста, що прилягають до центрів систем розселення;
міста, що мають значні рекреаційний та оздоровчий
потенціали; міста, що мають значні природний та
історико-культурний потенціали; міста – центри
сільськогосподарських районів; монофункціональні
міста

2. категорії малих міст (за
питомою вагою
населення, зайнятого в
різних сферах
економічної діяльності)

міста з переважно промисловими функціями;
транспортні вузли; санаторно-курортні та рекреаційні
центри; історичні, історико-архітектурні, культурні та
туристичні центри; адміністративні центри районів;
господарські центри місцевого значення; центри
низових локальних систем розселення

3. види малих міст (за
характером динаміки
соціально-економічного
розвитку)

міста, що інтенсивно розвиваються та протягом
останніх трьох років мають позитивні показники
зростання виробництва; міста, які мають недостатні
темпи розвитку; депресивні малі міста
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безробіттям. Депресія приходить, як правило, після кризи і свідчить, що економічна криза
перейшла в завершальну фазу, після якої за певних умов можна чекати пожвавлення, а потім
підйом економіки. Такі умови повинна забезпечити держава, при чому це повинні бути
кардинальні зміни і не лише в економіці.

Проте загальноприйнятого визначення терміна „депресія” не існує, оскільки думки вчених
щодо його тлумачення розійшлися. Проведене нами дослідження показало, що більшість
науковців, діяльність яких припала на період до 90-х років ХХ століття, дотримуються думки,
що термін „депресія” тотожний з такими термінами, як проблемність, криза, економічна
відсталість, занепад тощо [10]. Сучасні науковці стверджують, що ці поняття не можуть мати
однакове значення, обґрунтовуючи свою думку тим, що під час розвитку і трансформації
економіки кожний з них набув додаткових смислових значень. А термін „депресія”
характеризують як соціально-економічну ситуацію, для якої характерні падіння виробництва,
тенденція до зростання цін і зрастання безробіття. Вони погоджуються з усталеною думкою,
що депресія характеризується кумулятивним процесом, при якому падіння попиту
(інвестиційного і споживчого) спричиняє зниження виробництва і веде до зменшення
використання ресурсів, наслідком чого є підтримка попиту на низькому рівні.

Науковці термін „депресія” частіше пов’язують із термінами „депресивна територія” та
„депресивний регіон”. Визначення „депресивна територія” дає прийнятий у 2005 р. Закон
України „Про стимулювання розвитку регіонів” [11].

„Депресивні регіони” – це такі просторово-локальні утворення, у яких через економічні,
політичні, соціальні, екологічні та інші причини перестають діяти стимули саморозвитку, а
отже, немає підстав розраховувати на самостійний вихід із кризової ситуації [12].

Відповідно до Закону України „Про стимулювання розвитку депресивних територій”, до
критеріїв, за якими надається цей статус, відносять [13] такі: валовий внутрішній продукт на
одного мешканця; рівень безробіття; рівень місцевих доходів на одного мешканця.

На нашу думку, в Законі враховані не всі критерії, за якими регіону необхідно надавати
статус депресивності. Валовий внутрішній продукт на одного мешканця, рівень безробіття,
рівень місцевих доходів на одного мешканця – ці показники характеризують лише виробничу
сферу діяльності регіону, при цьому невиробнича сфера, а саме соціальна інфраструктура,
не враховані взагалі. У багатьох наукових працях учені довели значний вплив стану соціальної
інфраструктури на розвиток регіону та на його життєдіяльність. Тому доцільно було б включити
показник невиробничої сфери до визначення рівня депресивності. Оскільки соціальна
інфраструктура має багато складових, то цей показник повинний бути інтегральним і
показувати „рівень розвитку соціальної інфраструктури”.

В. Я. Шевчук для означення депресивних територій використовує термін „депресивні
територіальні суспільні системи”. На його думку, до депресивних відносяться переважно ті
території (регіони), у яких внаслідок дії політичних, економічних, соціальних, екологічних та
інших факторів перестає працювати механізм саморозвитку [14].

За визначенням А. М. Новикової, слаборозвиненими є, наприклад, Полісся чи Поділля, а
під „депресивними слід розуміти промислово розвинену територію, кризовий стан якої є
виявом структурної кризи економіки та нерівномірності розвитку промислового виробництва
за галузями та регіонами України” [15].

Дослідивши праці більшості вчених щодо депресивності територій, можемо зробити
висновок, що вирішення цієї проблеми вони бачать у застосуванні запропонованих ними
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програм комплексно для всієї території регіону. Наше бачення подальшої відсутності цієї
проблеми – це економічний розвиток малих міст як вирішальний фактор відродження
депресивних територій.

Відповідно до аналізу нормативно-законодавчої бази та наукових праць, можна зробити
висновок, що термін „депресивне місто” не має свого наукового обґрунтування. Воно є
складовим таких термінів, як „депресивна територія” та „депресивний регіон”, тому окреме
визначення для депресивного міста відсутнє. Причиною цього є те, що депресивність міст не
розглядалася науковцями як окрема одиниця дослідження. Виходячи з цього, пропонуємо
своє визначення та обґрунтування даного терміна.

Депресивне місто – це суспільне територіальне утворення, яке в межах своєї території не
може забезпечити необхідні процеси життєдіяльності, що в подальшому призводить до
деградації соціально-економічного стану, а саме: тенденція до економічного, соціального,
екологічного і на кінцевому етапі демографічного занепаду.

Депресивні міста характеризуються тяжкими умовами економічного розвитку та
проживання населення, складним впровадженням державних програм, потребою
застосоввувати особливі заходи щодо відродження соціальної сфери, необхідністю вирішити
на державному рівні їх подальшу участь і вжити заходів державного впливу для надання
допомоги в індивідуальному порядку з урахуванням усіх факторів, притаманних тому чи
іншому місту. Депресивні явища виникли в результаті наявності негативних факторів, які
становлять критерії депресивності міст: широкомасштабні економічні кризи; прорахунки в
економічній політиці держави або регіону; закриття підприємств, які робили вагомий внесок
у бюджетоутворення міст і районів, що спричинило зростання безробіття (заводи, фабрики,
шахти, рудники, атомні станції, порти); скорочення військових частин, що призвело до
посилення міграційного процесу; відсутність робочих місць для молодих спеціалістів, що
сприяло зміні демографічної ситуації в країні; екологічні аварії та катастрофи як природного,
так і техногенного характеру; несприятливе територіальне розміщення, а саме: міста віддалені
від індустріальних центрів з поганою або відсутньою системою шляхів сполучення, розміщені
на землях, що постійно підтоплюються і мають загрозу зсувів (оповзнів), засолених ґрунтів,
відсутністю достатньої кількості водних ресурсів, необхідних як для життєдіяльності, так і для
промисловості; негативний вплив на місто або регіон шкідливого виробництва різних видів
(хімічне, пилове, радіаційне, забруднення ґрунтів і вод); хімічне, радіаційне забруднення міста
або регіону спричинене у разі нещасного випадку або недбалості; міста та території, які
постраждали від аварії на ЧАЕС; промислова недорозвиненість з обмеженою базою
надходження податків і доходів; прикордонне розташування; тенденція постійного зменшення
народжуваності та загальної кількості населення; наявність високого проценту непрацездатного
населення.

Важливість соціальної інфраструктури у розвитку депресивних міст очевидна. Проте
дослідження його з боку держави та вчених здійснювалося частково. Депресивне місто як
окрема одиниця, а також важливість впливу на нього соціальної інфраструктури не вивчалися.
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ТУРБУЛЕНТНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ЯК
ДОМІНАНТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ДЕРЖАВИ
Статтю присвячено проблемам реалізації фіскальної політики в умовах

турбулентності економіки. Визначено сутність економічної турбулентності та її роль у
формуванні та реалізації фіскальної політики держави.

The article is sanctified to the problems of realization of fiscal policy in the conditions of
economy turbulence. Essence of economic turbulence and its role in forming and realization of
fiscal policy of the state are certain.

Ключові слова: фіскальна політика, економічна турбулентність, економічний цикл.

Формування фіскальної політики в умовах турбулентності не має тривалої історії, тому
складно оцінити ефективність рецептів, які пропонують уряди різних країн. Їх не можна
оцінювати з погляду універсальності застосування, а навпаки, необхідно досліджувати з позиції
відповідності умовам турбулентності та здатності швидко реагувати на економічні потрясіння
(як позитивні, так і негативні) в конкретній державі.

Фінансово-економічна криза 2007–2009 рр. зумовила появу великої кількості наукових
публікацій, присвячених проблемам подолання кризи. Зокрема, С. Глазьєв, І. Майбуров,
І. Луніна досліджували причини глобальної кризи та можливі шляхи нейтралізації її наслідків.
Праці С. Юрія, А. Крисоватого, І. Майбурова, Т. Кощук присвячені проблемам реалізації
фіскальної політики в умовах кризи. Ф. Котлер і Дж. Касліоне першими висловили припущення
щодо необхідності перебудови державної політики з урахуванням умов турбулентності. На
теренах вітчизняної науки вирішення проблеми турбулентності податкових реформ було
започатковано у спільній монографії С. Юрія, А. Крисоватого, І. Майбурова та Т. Кощук.
Враховуючи значний внесок названих учених, хочемо зауважити, що проблема турбулентності
економіки та особливості реалізації фіскальної політики в сучасних умовах є новою, тому
потребує подальших досліджень.

Метою статті є визначення векторів впливу турбулентності економіки на формування і
реалізацію фіскальної політики держави.

Перед тим як перейти до дослідження проблем реалізації фіскальної політики власне в
умовах турбулентності, звернемося до надбань економічної науки у сфері класичного
антициклічного регулювання економіки.

© Дем’янчук І. А., 2011
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Завершення спаду в економіці будь-якої держави має своїм логічним продовженням період
депресії. На цих етапах розвитку економіки зусилля держави повинні бути спрямовані на
зменшення глибини кризи та скорочення тривалості рецесії.

Економічна теорія розрізняє два основні напрями функціонування фіскальної політики:
автоматична і дискреційна. Автоматичні стабілізатори, які є фінансово-економічним
підґрунтям не дискреційної податкової політики, – це інструмент обмеженої дії, тому їх
необхідно доповнити елементами дискреційної політики, яка є сукупністю оперативних
регулятивних заходів щодо основних інструментів податкової політики [8, с. 32].

Застосування як окремих важелів фіскальної політики, так і їх системної сукупності вимагає
врахування особливостей стану макроекономічної кон’юнктури та фази ділового циклу. У
ринковій економіці з усталеною циклічністю дискреційна політика змінюється у кожній фазі
циклу [8, с. 33]:

– рефляційна (стимулююча) політика під час виходу з кризи (стимулювання економічного
зростання і зайнятості);

– дефляційна (стримуюча) політика під час економічного буму (стримування інфляції та
запобігання „перегріву” економіки).

Однак для української економіки на сьогодні практично не можна окреслити межі спаду
та піднесення. Саме таке явище і закладає основи економічної турбулентності.

Термін „ринкова турбулентність” був введений в економічний обіг Ф. Котлером та
Дж. А. Касліоне. Це явище вони пояснюють з позиції принципів турбулентності у природі,
яка характеризується агресивною, неспокійною поведінкою [3]. Тобто визначальними
характеристиками турбулентності у природі є агресивність, непередбачуваність і хаотичність.
Такі характеристики властиві переломним моментам у фазах ділового циклу.

Турбулентність завжди цікавила фізиків, оскільки її так складно змоделювати та передбачити,
незважаючи на сучасну розвиненість і потужність обробки даних у суперкомп’ютерах [10].
Учені розробили теорію хаосу, щоб вивчити, як можуть розгортатися події, беручи до уваги
початкові умови та детерміновані припущення. Вони можуть показати, що невеликий
початковий ефект може призвести до експоненціального зростання відхилень. Поведінка
динамічних систем – систем, стан яких з часом еволюціонує, – здається хаотичною, хоча
хаотичність і не є їх від’ємною частиною [9].

Турбулентність у бізнесі також визначається як непередбачувані та швидкі зміни у
внутрішньому і зовнішньому середовищах організації, які впливають на її діяльність [3]. І ця
непередбачуваність посилюється у міру розвитку глобалізаційних процесів. Виходячи з цього,
турбулентність в економіці можна визначити як швидкі, не прогнозовані, контрастні зміни, на
які складно впливати засобами державного регулювання.

В Україні, яка перебуває у стані економічної турбулентності з частими і тривалими
періодами кризи, на яку накладається також і глобальна економічна нестабільність, теоретично
повинна домінувати стимулююча політика. Однак використання тільки важелів стимулюючої
політики може призвести до розкручування інфляційних процесів, які у середньостроковій
перспективі стануть неконтрольованими.

Світова фінансова практика має у своєму арсеналі широкий набір апробованих
інструментів подолання кризових явищ і відновлення економічного розвитку. Одним з них є
проведення експансіоністської бюджетно-податкової політики, яка передбачає внаслідок
зниження податкового навантаження та збільшення бюджетних інвестицій сприяння зростанню
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обсягів виробництва та зменшенню безробіття. Однак в умовах турбулентності, коли
чергування криз і підйомів є надто швидким, реалізувати таку політику складно.

Необхідно зазначити, що застосування будь-яких важелів фіскальної політики економічно
розвиненими державами передбачає наявність концепції антикризового регулювання. В
Україні, на жаль, використання важелів фіскальної політики має часто безсистемний характер.
Зміни, які вносяться у бюджетне і податкове законодавство, є реакцією на ті процеси, які
відбуваються в економіці, однак вони не враховують наявність часового лагу, який триває від
моменту їх запровадження до моменту отримання результату. Також антикризові інструменти,
які пропонує застосувати уряд, не враховують турбулентного характеру кризових явищ,
оскільки переважно законодавчі зміни стосуються короткого проміжку часу і не розраховані
на повторне або тривале застосування. Ігнорування цього факту призводить до ще більш
неефективного використання фіскальних важелів. Ситуація ускладнюється й тим, що
використання класичних підходів фіскального регулювання неможливе тому, що більшість
економічних суб’єктів визнають необхідність збільшувати податкове навантаження на певні
сфери економічної діяльності з метою забезпечення можливості збільшення бюджетних
інвестицій. Головним постулатом формування фіскальної політики на сьогодні є відповідність
не умовам конкретної фази ділового циклу, а умовам турбулентності, що вимагає від фіскальної
політики максимальної гнучкості.

Фіскальну політику України у період кризи можна охарактеризувати негативно і через те,
що на фоні падіння обсягів промислового виробництва декларувалося виконання і навіть
перевиконання дохідної частини бюджету, що може свідчити тільки про зростання податкового
навантаження на реальний сектор економіки, хоча антициклічне регулювання економіки за
допомогою фіскальних важелів, навпаки, вимагає зменшення податкового навантаження.

Ще однією проблемою реалізації фіскальної політики України у період економічної
нестабільності було зростання обсягів неповернення ПДВ експортерам. Сам факт
неповернення ПДВ експортеру вже є додатковим оподаткуванням його діяльності, тоді як
реалізація фіскальної політики в період кризи не передбачає запровадження нових податків і
повинна всебічно підтримувати експорт. У сучасних умовах такі заходи фіскальної політики є
небезпечними у середньо- та довгостроковій перспективі та є каталізатором економічної
турбулентності.

Слабким місцем реалізації фіскальної політики в умовах економічної турбулентності для
України є нерівномірність розподілу податкового тягаря. Така нерівномірність зумовлена
неоднаковим розподілом доходів між секторами економіки, регіонами, а також юридичними
і фізичними особами. Законодавча база оподаткування доходів фізичних осіб, яка набула
чинності у 2004 р., не дозволяє перекласти податкове навантаження на заможні верстви
населення ні під час економічного спаду, ні під час піднесення. Ця ситуація зумовлює
перенесення частини фіскального навантаження на прибутки реального сектору, обмежуючи,
тим самим, регуляторні можливості оподаткування прибутку підприємств, що є
неприпустимим в умовах турбулентності.

Збільшення бюджетних видатків з метою стимулювання розвитку економіки також пов’язане
з рядом суміжних з оподаткуванням проблем. Насамперед зазначимо, що навіть у докризовий
період бюджет України був дефіцитним і зумовлено це значним перевищенням соціальних
зобов’язань держави її реальних фінансових можливостей. Тому погоджуємося з думкою
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що, відсутність джерел фінансування бюджетного дефіциту навряд чи дозволить збільшувати
видатки державного бюджету понад отримані доходи [4, с. 25].

Враховуючи всі проблеми, які пов’язані з необхідністю стимулювання підприємницької
активності при обмежених бюджетних ресурсах, насамперед вважаємо потрібно вирішити
такі проблеми, як зменшення ризиків ухилення від оподаткування, нейтралізація діяльності
конвертаційних центрів, зменшення розміру неофіційного сектору економіки тощо.

Крім того, соціально-економічне становище України характеризується відсутністю
середнього класу та наявністю прошарку дуже багатих людей та великої маси дуже бідних,
про що свідчить аналіз доходів і витрат населення та рівня диференціації життя населення,
проведений Держкомстатом України [6]. За таких умов не підвищувати податкове навантаження
на реальний сектор економіки в умовах депресії можна за рахунок перерозподілу податкового
навантаження на багаті верстви населення, запроваджуючи більш сильні прогресії в
оподаткуванні доходів громадян і предметів розкоші.

Підсумовуючи, можна окреслити такі суперечності у фіскальній політиці України, які
характерні як для докризового, так і кризового періоду. Не вирішення їх заведе спроби підвищити
ефективність фіскальної політики до посилення економічної турбулентності (рис. 1).

Як видно з рис. 1, домінуючою є суперечність (оскільки з нею певною мірою
перекликаються всі інші) між необхідністю збільшити витрати бюджету та одночасно зменшити
податкове навантаження. До цього часу така суперечність вирішувалася шляхом збільшення
боргового навантаження на економіку України, що призвело до зменшення рівня національної
безпеки, а у довгостроковій перспективі є серйозною загрозою подальшому економічному
розвитку нашої країни. Збільшення боргового навантаження на економіку країни посилює
економічну турбулентність, оскільки підігріває негативні налаштування у підприємницькому
секторі, порушує фінансову рівновагу та у довгостроковій перспективі знижує можливості
держави щодо економічного розвитку.

Рис. 1. Суперечності фіскальної політики України

Суперечності фіскальної політики
України

Об’єктивний характер фіскальної
політики

Необхідність узгодити з фінансовою з
фінансовою доктриною держави

Відсутність цілеспрямованості Нечіткість соціально-економічної
доктрини

Неефективна структура податкової
системи

Нереалізованість регулятивного
потенціалу податкової системи

Недосконале адміністрування

Необхідність зменшити податкове
навантаження

Необхідність збільшити видатки
бюджету

Нерівномірність податкового
навантаження

Відсутність реального забезпечення
прав платників податків

Неузгодженість податкового
законодавства з іншими нормами

права
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Додаткові ускладнення виникають при врахуванні того, що економіка України є складовою
світового господарства. Події і заходи політики в інших країнах, які впливають на чистий
експорт України, впливають також на її економіку. Економіка чутлива до непрогнозованих
міжнародних збурень сукупного попиту, які можуть змінити вітчизняний ВВП і спричинити
неадекватність вітчизняних заходів податкової політики [8, с. 61].

Отже, враховуючи можливі масштаби ефекту витіснення, стимулююча фіскальна політика
може збільшувати процентні ставки, зменшувати обсяг інвестицій та послаблювати очікуваний
ефект від реалізації стимулюючої фіскальної політики.

Також реалізація стимулюючої фіскальної політики в Україні ускладнена значною
соціалізацією бюджету. Рівень соціальних обіцянок з боку уряду України вимагає значного
рівня перерозподілу ВВП через бюджет, що відповідно пов’язано з підвищенням рівня
податкового навантаження. Так, у скандинавських країнах питома вага видатків соціального
спрямування сягає 58 %, а внески на обов’язкове соціальне страхування становлять в
середньому 44 %. Зворотною стороною такої політики є невеликі темпи економічного
зростання (1–3 %). Якщо робити проекцію такого типу фіскальної політики на Україну, то
необхідно врахувати рівень виробництва ВВП у скандинавських країнах та в Україні. Навіть,
якщо забезпечити в Україні максимальний перерозподіл ВВП через бюджет, його не вистачить
на покриття всіх соціальних програм. Логічним виходом із ситуації, що склалася, могло б бути
зменшення соціальних програм уряду, що дозволило б реалізувати потенціал стимулюючої
фіскальної політики, що, у свою чергу, дозволить зменшити рівень безробіття, збільшити
рівень реальної заробітної плати та зменшити потребу у соціальних трансфертах.

Таким чином, розробка векторів фіскальної політики держави в умовах турбулентності
повинна ґрунтуватися на таких засадах, як:

– імовірні способи фінансування дефіциту бюджету;
– ступінь зростання державного боргу;
– допустимий рівень фіскального навантаження на соціальний та підприємницький сектори

суспільства.
Цілі фіскальної політики в умовах турбулентності повинні враховувати суперечності цього

періоду, забезпечувати необхідні надходження до бюджету та враховувати довгострокову
перспективу економічного розвитку. Виходячи з цього, основними серед них повинні бути:

– стимулювання економічного розвитку на принципах економічного зростання;
– забезпечення оптимального наповнення бюджетів усіх рівнів;
– стимулювання інноваційної та інвестиційної діяльності;
– структурна перебудова економіки;
– стимулювання зростання зайнятості;
– підвищення добробуту населення та зменшення рівня бідності.
Досягнення таких цілей фіскальної політики вимагає застосування наступних

важелів (табл. 1).
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Таблиця 1
Узгодження цілей і важелів фіскальної політики в умовах турбулентності

Джерело: складено автором.

Узагальнення досвіду застосування різних типів фіскальної політики за кордоном і можливі
ризики застосування фіскальних важелів в Україні дозволяють зробити висновки про
необхідність оптимізації вектора фіскальної політики в Україні. Критеріями такої оптимізації є
розвиток підприємницької ініціативи і зменшення безробіття та рівня бідності, а обмеженнями
– зростання дефіциту бюджету та темпів інфляції. Крім того, реалізація фіскальної політики
повинна базуватися на автоматичних важелях, що дозволяє швидко реагувати на економічні
зміни.

Отже, на підставі зазначеного вище можна зробити висновок, що в Україні в умовах
турбулентності необхідно застосовувати комбіновану фіскальну політику – стимулюючу і
стримуючу. Досягнення оптимального їх поєднання є можливим за дотримання таких умов:
виваженість застосування бюджетних важелів, зниження державного боргу, оптимальне
застосування фіскальних важелів, спрямованих на реалізацію потенціалу економічного
зростання, зміцнення фінансових інститутів і підвищення рівня довіри до них, координація
фіскальної та грошово-кредитної політики, координація фіскальної політики з політикою країн-
партнерів.

Цілі Важелі Ризики
Стимулювання

економічного розвитку на
принципах економічного

зростання

Зменшення податкового
навантаження, збільшення

бюджетних інвестицій
Зростання дефіциту бюджету

Забезпечення
оптимального наповнення

бюджетів усіх рівнів

Оптимізація податкового
навантаження через

диференціацію оподаткування
та оптимізацію бюджетних

витрат

Зростання податкового
навантаження

Стимулювання
інноваційної та

інвестиційної діяльності

Застосування податкових пільг
інвестиційного характеру,

збільшення бюджетних
інвестицій

Збільшення втрат бюджету
за рахунок надання
податкових пільг,

використання пільг для
побудови схем ухилення від

оподаткування

Структурна перебудова
економіки

Податкове стимулювання
розвитку пріоритетних галузей

економіки з погляду
структурної перебудови (5-й і

6-й технологічні уклади)

Збільшення дефіциту
бюджету

Стимулювання зростання
зайнятості

Податкове стимулювання
підприємницької ініціативи,
самозайнятості, бюджетне
стимулювання зайнятості

Збільшення дефіциту
бюджету, зростання темпів

інфляції

Підвищення добробуту
населення та зменшення

рівня бідності

Стимулювання зайнятості,
зменшення податкового

навантаження на фонд оплати
праці

Збільшення дефіциту
Пенсійного фонду, бюджету,

зростання темпів інфляції
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КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У
КОНТЕКСТІ АНАЛІТИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
У статті проведено критичний аналіз та структуризацію класифікації управлінських

рішень у контексті аналітичного забезпечення менеджменту.

This article provides critical analysis and structure of classification of management decisions
are conducted in the context of the analytical providing of management.

Ключові слова: управлінські рішення, аналітичне забезпечення, класифікація,
менеджмент.

Обґрунтованість управлінських рішень суттєво залежить від якості аналітичного
забезпечення управління. Процес формування останнього передбачає чітке розуміння запитів,
вимог і завдань, які ставляться у процесі управління перед обліково-аналітичним механізмом
менеджменту. Враховуючи, що основним етапом в управлінському процесі є прийняття
рішень, актуальними постають питання вивчення класифікації управлінських рішень у
контексті аналітичного забезпечення менеджменту.

Питанням класифікації управлінських рішень у своїх наукових працях приділяли увагу
багато вчених. Серед них Ф. Ф. Бутинець, В. П. Галушко, Й. С. Завадський, В. К. Савчук,
Л. І. Федулова, С. В. Філіппова, Г. М. Чорний, М. Г. Чумаченько та інші. В їх роботах достатньо
комплексно досліджено зазначену вище проблематику. Проте питання класифікації
управлінських рішень у контексті аналітичного забезпечення менеджменту потребують
поглибленого дослідження з метою визначення основних запитів і вимог до ефективного
функціонування обліково-аналітичного механізму управління.

Метою дослідження є вивчення та структуризація класифікації управлінських рішень у
контексті аналітичного забезпечення менеджменту.

Вивчення класифікації управлінських рішень дозволило виділити такі ознаки, які мають
важливе значення для аналітичного забезпечення управління: цілі підприємства, умови
прийняття та ймовірність результатів, ступінь ефективності, спосіб обґрунтування,
альтернативність, об’єкти, часовий горизонт, зміст, рівень прийняття, кількість критеріїв відбору.
Розглянемо їх більш детально.

За ознакою „цілі підприємства” існують два підходи до класифікації управлінських рішень.
Відповідно до першого виділяють стратегічні (перспективні), тактичні (поточні) та оперативні
(щоденні) рішення. Такий поділ підтримується Бутинцем Ф. Ф. [4, с. 13–16]. Другий підхід
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передбачає існування стратегічних і тактичних рішень, про що зазначає Філіппова С. В. [6, с. 39].
З огляду на те, що протилежними до оперативних рішень є неоперативні, до останніх, згідно з
першим підходом, потрібно віднести стратегічні і тактичні рішення, а це не зовсім правильно.
З іншого погляду, стратегія і тактика являють собою цілісну сукупність, що унеможливлює
використання третьої складової. Виходячи з цього, вважаємо поділ управлінських рішень за
цілями підприємства на стратегічні та тактичні більш досконалим. Разом з тим стратегічні
рішення можна вважати неоперативними, а тактичні – оперативними. Хоча і в межах
визначених видів можна виділити як більш оперативні, так і менш оперативні рішення.

Розглядаючи цю класифікацію крізь призму аналітичного забезпечення, потрібно
відзначити, що для обґрунтування стратегічних управлінських рішень необхідно збалансовано
вивчити внутрішні ресурси підприємств та оцінити стан і тенденції розвитку зовнішніх умов
господарювання. Інформаційна база аналітичних процедур у такому випадку повинна
орієнтуватися на перспективу, використовуючи швидше інформацію про можливі майбутні
події, ніж ретроспективну інформацію з минулого. Тактичні ж рішення вимагають
оперативного та своєчасного інформування менеджменту щодо реального стану ситуації з
метою його покращання.

Залежно від умов прийняття та ймовірності результатів управлінські рішення поділяють
на прийняті в умовах ризику, визначеності та невизначеності. Відповідно до цієї класифікації,
перед аналітичним забезпеченням управління ставляться різні вимоги. Так, приймаючи
управлінські рішення в умовах визначеності, аналітичне забезпечення повинно
характеризуватися детермінованістю, тоді як за умови ризику та невизначеності його
результативність значною мірою залежить від правильності оцінки імовірності настання тих
чи інших подій і наслідків.

За класифікаційною ознакою, ступенем ефективності управлінські рішення поділяють на
оптимальні та раціональні. Разом з тим терміни „оптимальні” та „раціональні” не є
взаємозамінними. Адже раціональні управлінські рішення можуть бути оптимальними і
навпаки. Виходячи з цього, пропонуємо класифікувати за наведеною вище ознакою
управлінські рішення на ефективні (результативні) та неефективні (не результативні). До
ефективних доцільно віднести управлінські рішення, які дозволяють і забезпечують досягнення
визначеної мети. Неефективними рішеннями є ті, реалізація яких не призводить до вирішення
поставленого завдання.

Дана класифікація має особливо важливе значення для оцінки якості аналітичного
забезпечення управлінських рішень. Адже результативність аналітичного забезпечення
відображається через ефективність управлінських рішень. Останню можна оцінити
визначивши рівень досягнення поставлених цілей. Водночас цілі підприємства можуть по-
різному впливати на ефективність його діяльності, що і спричиняє ряд проблемних питань у
процесі визначення якості аналітичного забезпечення. По-перше, постає проблема оцінки
ефективності діяльності, по-друге, – визначення обґрунтованості цілей. Від вирішення цих
проблем значною мірою залежить кореляційний зв’язок між аналітичним забезпеченням
управлінських рішень і результативністю діяльності сільськогосподарських підприємств.

Досить важливою для розуміння сутності аналітичного забезпечення управління є
класифікація управлінських рішень за ознакою „спосіб обґрунтування”. Серед проаналізованих
думок учених щодо класифікації управлінських рішень, зазначеній вище ознаці приділяє увагу
лише проф. Бутинець Ф. Ф. [4, с. 13–16]. Відповідно до неї виділено організаційні, інтуїтивні,
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адаптаційні, раціональні (аналітичні) рішення та ті, які засновані на суб’єктивних судженнях.
Розглядаючи дану класифікацію, насамперед необхідно зазначити, що для забезпечення якості
управлінських рішень потрібно застосовувати всі способи їх обґрунтування одночасно,
системно та комплексно. У цьому випадку не можна визначити, які рішення прийняті на
основі інтуїції, а які на основі досвіду, логіки та суб’єктивних суджень. За таких умов логічно
їх назвати змішаними. Крім того, доцільно звернути увагу на чотири основні елементи
(„інструменти”), які використовуються в процесі прийняття управлінських рішень. Це – досвід,
логіка, інтуїція та аналітичне забезпечення. З огляду на них пропонуємо і розглянути
класифікацію управлінських рішень за ознакою „спосіб обґрунтування”. Так, досвід, логіка та
інтуїція є характерними особливостями людини, які набуваються в процесі здобуття знань і
вмінь. Виходячи з цього, використання кожного з них або ж усіх одночасно буде визначати
управлінське рішення як прийняте на основі суб’єктивних суджень. Не зрозуміло також, який
із чотирьох елементів, що впливають на прийняття рішень, покладено в основу виділення
організаційних рішень. Щодо раціональних (аналітичних) управлінських рішень, доцільно
звернути увагу на те, що використання аналітичного забезпечення може значно покращити їх
раціональність, адже за його допомогою доводяться до управлінця об’єктивні можливості,
умови та закономірності. Хоча, разом з цим, прийняті на основі суб’єктивних суджень
управлінські рішення також можуть бути раціональними. Виходячи з сказаного вище,
пропонуємо за класифікаційною ознакою „спосіб обґрунтування” виділяти управлінські
рішення, прийняті з використанням логіки, досвіду, інтуїції, аналітичного забезпечення, а
також змішані, в процесі обґрунтування яких були застосовані від двох до чотирьох способів
обґрунтування рішень із зазначених вище.

За альтернативністю управлінські рішення поділяють на безальтернативні, багатоваріантні
та інноваційні. Такий поділ містить у собі таку суперечність: по-перше, інноваційні рішення
не вписуються у цілісну єдність, яку складають безальтернативні та багатоваріантні
управлінські рішення, адже вони (інноваційні рішення) за певних умов можуть бути як
безальтернативні, так і обиратися з можливих альтернатив; а по-друге, опираючись на принцип
дуалізму, який передбачає існування в будь-якій ситуації як мінімум двох альтернатив,
зазначимо, що більш вдалою до безальтернативних рішень є назва „відносно безальтернативні”.

З позиції аналітичного забезпечення потрібно відзначити, що існування відносно
безальтернативних рішень зумовлено обґрунтуванням правильності інших варіантів рішень,
що досягається внаслідок відповідного інформаційного забезпечення, яке формується за
результатами аналітичних процедур.

Стосовно об’єктів управлінські рішення поділяють на фінансові, виробничі, кадрові тощо.
Кожний із зазначених видів рішень потребує різного аналітичного забезпечення.

Вивчення класифікації управлінських рішень за ознакою „часовий горизонт” дозволило
визначити дві дещо різні позиції. Так, Осовська Г. В. та Осовський О. А. виділяють прогнозні,
планові та оперативні рішення [5, с. 481]. Розглядаючи такі види з позиції сутнісного
навантаження, незрозумілим є зв’язок планових рішень з часовим виміром. Прогнозні рішення
передбачають вплив на майбутні події. Оперативні ж рішення спрямовані на своєчасне
вирішення проблеми, яка виникла на сьогодні. Дещо іншої думки дотримуються Кузьмін О. Є.,
Мельник О. Г. [2, с. 150–151] та Федулова Л. І. [3, с. 88], які за ознакою „часовий горизонт”
поділяють управлінські рішення на стратегічні, тактичні та оперативні. Зазначені види швидше
відповідають ознаці „цілі підприємства”, яка розглядалася вище. Для визначення відповідності
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наведених вище видів управлінських рішень класифікаційній ознаці „часовий горизонт”
охарактеризуємо їх суть. За характерними особливостями час поділяють на минулий,
теперішній та майбутній. Виходячи з цього і управлінські рішення необхідно класифікувати
залежно від того, завдання якого періоду вони вирішують. Так, рішення, спрямовані на
усунення проблем, які виникли в минулому, доцільно називати ретроспективними, які виникли
на сьогодні, – оперативні, а ті, які можуть виникнути в майбутньому – прогнозні
(перспективні). Залежно від цієї класифікації аналітичне забезпечення управління буде
характеризуватися різною інформаційною базою та методиками оцінки результативних
показників.

За змістом управлінські рішення поділяються на економічні, соціальні, технічні, наукові,
технологічні, адміністративні тощо. Для обґрунтування таких видів рішень обліково-
аналітичний механізм управління повинний орієнтуватися на різну вхідну інформацію та
формувати дещо відмінні вихідні показники.

За рівнем прийняття Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. [2, с. 150–151] та Федулова Л. І. [3, с. 88]
розглядають види управлінських рішень у розрізі підприємства, виділяючи рівень підприємства
в цілому, її структурних підрозділів, функціональних служб, окремих працівників. Дещо ширшу
класифікацію дають Виноградський М. Д., Виноградська А. М. та Шкамова О. М., які виділяють
рівень об’єднання, підприємства та підрозділу [1, с. 279–284]. Більш доцільно за
класифікаційною ознакою рівень прийняття управлінських рішень виділяти такі їх види, які б
характеризували усі рівні економічної діяльності, а саме: рівень суб’єкта прийняття
управлінських рішень, рівень суб’єкта підприємницької діяльності, галузевий, регіональний,
державний та міждержавний (глобальний, світовий) рівні. А, в свою чергу, рівень суб’єкта
підприємницької діяльності відповідно буде включати рівні підприємства в цілому, її
структурних підрозділів, функціональних служб, окремих працівників.

Залежно від видів управлінських рішень, які виділяються в межах сільськогосподарських
підприємств, за ознакою „рівні прийняття”, інформаційна база аналітичного забезпечення
буде характеризуватися різним рівнем деталізації.

Відповідно до цієї ознаки кількість критеріїв відбору управлінських рішень поділяють на
багатокритеріальні та однокритеріальні. Така класифікація визначає необхідний рівень
комплексності аналітичного забезпечення управлінських рішень.

Отже, на підставі проведеного критичного аналізу класифікації управлінських рішень
можна зробити такі висновки:

– автори виділяють різні види управлінських рішень за ідентичними класифікаційними
ознаками;

– використовують різні класифікаційні ознаки для групування подібних видів рішень.
У процесі дослідження було також виявлено відсутність досить вагомої ознаки класифікації

управлінських рішень – за рівнем аналітичного забезпечення. Адже аналітичне забезпечення
управління має важливе значення як для формування самих рішень, так і для дотримання
вимог, які висуваються до них. Враховуючи це, пропонуємо ввести нову класифікаційну
ознаку – „рівень аналітичного забезпечення”, відповідно до якої управлінські рішення будуть
поділятися на обґрунтовані та необґрунтовані. При чому обґрунтованими є рішення, які
спираються на різнобічну інформацію як фінансового, так і не фінансового характеру, і
реалізація яких забезпечує досягнення означеної мети. Необґрунтованими рішеннями є такі,
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при розробці яких використовується недостатньо цілісне інформаційне забезпечення, що
призводить до неповного виконання управлінських рішень.

Таким чином, за результатами вивчення класифікації управлінських рішень у контексті
аналітичного забезпечення управління проведена її структуризація (табл. 1).

Таблиця 1
Класифікація управлінських рішень у контексті їх аналітичного забезпечення

Отже, наведена класифікація управлінських рішень доводить важливу роль у процесі їх
формування та прийняття, аналітичного забезпечення управління. При цьому необхідно
зазначити, що лише наявність інформаційної бази для обґрунтування управлінських рішень
не зумовлює їх якісні параметри. На них визначальний вплив має наявність аналітичного
забезпечення. Тобто відповідність його принципам комплексності, системності, науковості,
конкретності та дієвості, демократичності, цілеспрямованості. За такої умови аналітичне
забезпечення буде ефективним, позитивно відобразиться на покращанні якості управлінських
рішень і на результативності діяльності суб’єктів господарювання. Осмислення природи впливу
аналітичного забезпечення на обґрунтованість рішень передбачає поглиблені наукові

Класифікаційна ознака Види управлінських рішень
СтратегічніЦілі підприємства Тактичні
В умовах визначеності
В умовах ризикуУмови прийняття і характер результатів
В умовах невизначенності
Ефективні (результативні)Ступінь ефективності Неефективні (нерезультативні)
Обґрунтовані досвідом
Обґрунтовані логікою
Обґрунтовані інтуїцією
Обґрунтовані аналітичним забезпеченням

Спосіб обґрунтування

Змішані
БезальтернативніАльтернативність Багатоваріантні
Виробничі
ФінансовіОб’єкти
Кадрові тощо
Прогнозні (перспективні)
ОперативніЧасовий горизонт
Ретроспективні
Економічні
Соціальні
Технічні
Технологічні
Наукові

Зміст

Адміністративні тощо
Рівень підприємства в цілому
Рівень структурних підрозділів
Рівень функціональних службРівень прийняття в межах підприємства

Рівень окремих працівників
БагатокритеріальніКількість критеріїв відбору Однокритеріальні
ОбґрунтованіРівень аналітичного забезпечення Необґрунтовані
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дослідження, спрямовані на формування та формалізацію методик аналітичної обробки
інформації і використання результатів аналізу в процесі прийняття управлінських рішень.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ БАНКІВСЬКИХ
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У статті досліджено питання моделювання продажу нових банківських продуктів з
метою визначення оптимальної маркетингової стратегії.

The article deals with modeling the sale of new banking products to determine the optimum
marketing strategy.
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Сучасний рівень конкуренції на банківському ринку вимагає від комерційних банків
впровадження нових продуктів, які матимуть попит на ринку. Але питання ефективності
впровадження нової послуги не достатньо вивчено в банківському середовищі.

Одним із можливих виходів для визначення оптимальної маркетингової стратегії при
впровадженні нової послуги є використання сучасного методу імовірнісно-автоматного
моделювання [1], що зарекомендував себе як надійний метод моделювання банківської
діяльності [2]. Перевагами цього методу є простота та наочність побудованої моделі, швидкість
в отриманні результату та надійність математичного підґрунтя. Розглянемо, як можна
використати цей метод при моделюванні впровадження нового банківського продукту.

Постановка задачі. Комерційний банк хоче визначити прибутковість від впровадження
нового продукту для своїх клієнтів – нової депозитної лінійки в гривні, доларах та євро. Для
цього в кожну одиницю автоматного часу він вкладає певні кошти в рекламу цього продукту,
що є константою R. Залежно від величини реклами до банку приходять клієнти, щоб
скористатися послугою. Середній проміжок часу, через який приходять клієнти, становить
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R

M 
, де ѕ – випадкова величина, яка описує проміжки часу, через які клієнти, надходять до

установи банку, щоб замовити собі банківський продукт за умови, що щоденні витрати на
рекламу становлять 1 тис. грн. При цьому розподіл бажання відкрити вклад у гривні описується

випадковою величиною 1 , у доларах –
1 , а в євро –

3 .

Маржа для депозитів у гривні, доларах та євро відповідно становить –
1 ,

2  таа
3 . Курс

валюти вважаться випадковою величиною і описується для долара величиною
1 , а для євро

–
2 .
Отже, необхідно знайти мінімальну величину витрат на рекламу продукту, при якій

прибуток з продажу продукту за 1 календарний місяць буде становити не менше ніж М
грошових одиниць. При цьому термін, на який відкривається депозит, більший за М.

Опис внутрішніх станів моделі. Розглянемо імовірнісні автомати, які описують дану модель.
Їх внутрішні стани будуть мати такий зміст:

a1(t) – час, який залишився від моменту t до моменту приходу клієнта до комерційного
банку, щоб відкрити вклад у гривні;

a2(t) – випадкова величина
1  – величина вкладу клієнта в гривнях на момент часу t;

a3(t) – час, через який до комерційного банку може зайти наступний клієнт, щоб відкрити
вклад у гривнях на момент часу t;

a4(t) – час, який залишився від моменту t до моменту приходу клієнта до комерційного
банку, щоб відкрити вклад у доларах;

a5(t) – випадкова величина
2  – величина вкладу клієнта в доларах на момент часу t;

a6(t) – час, через який до комерційного банку може зайти наступний клієнт, щоб відкрити
вклад у доларах на момент часу t;

a7(t) – час, який залишився від моменту t до моменту приходу клієнта до комерційного
банку, щоб відкрити вклад в євро;

a8(t) – випадкова величина
3  – величина вкладу клієнта в євро на момент часу t;

a9(t) – час, через який до комерційного банку може зайти наступний клієнт, щоб відкрити
вклад в євро на момент часу t;

a10(t) – випадкова величина
1  – курс долара на момент часу t;

a11(t) – випадкова величина
2  – курс євро на момент часу t;

a12(t) – випадкова величина   – проміжок через який надходять клієнти на момент часу t;
a13(t) – загальна сума депозитів у гривнях на момент часу t;
a14(t) – загальна сума депозитів у доларах на момент часу t;
a15(t) – загальна сума депозитів в євро на момент часу t;
a16(t) – величина прибутку від продажу нового банківського продукту на момент часу t.
Система функцій виходів даної моделі складається з таких сигналів:

3
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1

1
1 ta

ta
tx  – сигнал, який приймає одиничне значення у випадку, коли в

наступний момент до комерційного банку завітає клієнт, щоб відкрити депозит з нової
депозитної лінійки в гривні, та нульове значення у іншому випадку.
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4

4
4 ta

ta
tx  – сигнал, який приймає одиничне значення у випадку, коли в

наступний момент до комерційного банку завітає клієнт, щоб відкрити депозит з нової
депозитної лінійки в доларах, та нульове значення у іншому випадку.









1)(,0

,1)(,1
)(

7

7
7 ta

ta
tx  – сигнал, який приймає одиничне значення у випадку, коли в

наступний момент до комерційного банку завітає клієнт, щоб відкрити депозит з нової
депозитної лінійки в євро, та нульове значення у іншому випадку.

Вихідні сигнали інших автоматів співпадають з їх внутрішніми станами.
Таблиця умовних функціоналів переходів моделі буде складатись з наступних функціоналів:

a1(t)>1 a1(t)=1
А1

a1(t)–1 a3(t)

А2 1

А3 





1
12 )(


R

ta

a4(t)>1 a4(t)=1
А4

a4(t)–1 a6(t)

А5 2

А6 





2
12 )(


R

ta

a7(t)>1 a7(t)=1
А7

a7(t)–1 a9(t)

А8 3

А9 





3
12 )(


R

ta

А10 1

А11 2

А12 

А13 a13(t)+x1(t)a2(t)

А14 a14(t)+x4(t)a5(t)

А15 a15(t)+x7(t)a8(t)

А16 1 а13(е)+ 2 а14(е)а10(е)+ 3 а15(е)а11(е)–К
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Детальніше зв’язки між автоматами моделі можна прослідкувати за допомогою графа
міжавтоматних зв’язків, які подано на рис. 1.

Рис. 1. Граф міжавтоматних зв’язків моделі продажу банківського продукту
Матриця алфавітів, в якій представлені алфавіти внутрішніх станів автоматів, має такий

вигляд:

А12

А3
А6

А9

А1

А2 А4 А5 А7

А8

А13

А14

А15

А10 А11А16

А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8 А 9 А 10 А 11 А 12 А 13 А 14 А 15 А 16

А 1 N            D   D

А 2  R           R   R

А 3 N  N             

А 4    N          D  R

А 5     R         R  

А 6    N  N          

А 7       N        D 

А 8        R       R 

А 9       N  N       

А 10          R      R

А 11           R     R

А 12   R   R   R   R    

А 13             R   R

А 14              R  R

А 15               R R

А 16                R
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Пояснення до моделі.
Автомат А1 зменшує свій внутрішній стан на одиницю у випадку, коли до приходу клієнта,

який хоче розмістити депозит у гривнях, залишилося більше, ніж одна одиниця автоматного
часу. Коли ж у наступний момент часу до банку прийде клієнт, щоб використати новий
банківський продукт, то час до наступного приходу буде визначатись автоматом А3.

Автомат А2 становить собою реалізацію випадкової величини
1 .

Автомат А3 визначається кількістю разів, в які випадкова величина  перевищує витрати
на рекламу в одиницю часу R, скоригована на частоту вибору депозиту в гривні.

Автомат А4 зменшує свій внутрішній стан на одиницю у випадку, коли до приходу клієнта,
який хоче розмістити депозит у доларах залишилося більше ніж одна одиниця автоматного
часу. Коли ж у наступний момент часу до банку прийде клієнт, щоб використати новий
банківський продукт, то час до наступного приходу буде визначатися автоматом А6.

Автомат А5 становить собою реалізацію випадкової величини
2 .

Автомат А6 визначається кількістю разів, в які випадкова величина  перевищує витрати
на рекламу в одиницю часу R, скоригована на частоту вибору депозиту в доларах.

Автомат А7 зменшує свій внутрішній стан на одиницю у випадку, коли до приходу клієнта,
який хоче розмістити депозит в євро залишилося більше, ніж одна одиниця автоматного часу.
Коли ж у наступний момент часу до банку прийде клієнт, щоб використати новий банківський
продукт, то час до наступного приходу буде визначатись автоматом А9.

Автомат А8 становить собою реалізацію випадкової величини
3 .

Автомат А9 визначається кількістю разів, в які випадкова величина  перевищує витрати
на рекламу в одиницю часу R, скоригована на частоту вибору депозиту в євро.

Автомат А10 становить собою реалізацію випадкової величини
1 .

Автомат А11 становить собою реалізацію випадкової величини
2 .

Автомат А12 становить собою реалізацію випадкової величини  .
Автомат А13 збільшується на величину депозиту в гривнях у випадку, коли клієнт обирає

депозит у гривнях.
Автомат А14 збільшується на величину депозиту в доларах у випадку, коли клієнт обирає

депозит у доларах.
Автомат А15 збільшується на величину депозиту в євро у випадку, коли клієнт обирає

депозит в євро.
Автомат А16 збільшується на величину прибутку від продажу банківського продукту

клієнту, скоригованого на курс іноземної валюти, та зменшується на величину витрат на
рекламу.

Умовний приклад.
Розглянемо приклад. Вектор початкових станів оберемо так:
a1(0) = 1,
a2(0) = 100,
a3(0) = 5,



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 4(55) 2011 63

a4(0) = 1,
a5(0) = 5,
a6(0) = 5,
a7(0) = 1,
a8(0) = 98,
a9(0) = 5,
a10(0) = 8,
a11(0) = 11,
a12(0) = 53,
a13(0) = 0,
a14(0) = 0,
a15(0) = 0,
a16(0) = 0.
Система розподілів незалежних випадкових величин буде складатися з таких випадкових

величин:

  – розподілена за законом Пуасона з параметром   = 50;

1  – розподілена за нормальним законом з параметрами т = 100 та 2  = 5;

2  – розподілена за нормальним законом з параметрами т = 100 та 2  = 5;

3  – розподілена за нормальним законом з параметрами т = 100 та 2  = 5;

1  – розподілена за нормальним законом з параметрами т = 0,33 та 2  = 0,01;

2  – розподілена за нормальним законом з параметрами т = 0,33 та 2  = 0,01;

3  – розподілена за нормальним законом з параметрами т = 0,33 та 2  = 0,01;

1  – розподілена за нормальним законом з параметрами т = 8,0 та 2  = 0,1;

2  – розподілена за нормальним законом з параметрами т = 11,0 та 2  = 0,1;

Константи R = 3,
1  = 0,05,

2  = 0,03,
3  = 0,03.

Отримаємо наступну поведінку системи в часі:
Час А1 А3 А4 А5 А6 А7 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16

0 1 5.0 1 5.0 5.0 1 5.0 8.0 11.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 5 5.0 5 104.0 5.0 5 5.0 8.0 11.0 50.0 100.0 5.0 98.0 -3.0

2 4 5.0 4 99.6 5.0 4 5.0 8.0 11.0 54.0 100.0 5.0 98.0 35.7

3 3 5.0 3 92.0 5.0 3 5.0 7.9 10.9 51.0 100.0 5.0 98.0 35.5

4 2 5.0 2 104.2 5.0 2 5.0 8.0 11.0 50.0 100.0 5.0 98.0 35.3

5 1 5.0 1 98.7 5.0 1 5.0 8.0 11.0 51.0 100.0 5.0 98.0 35.7

6 5 5.0 5 102.4 5.0 5 5.0 8.0 11.0 49.0 198.7 103.7 196.7 35.5

7 4 5.0 4 97.6 5.0 4 5.0 8.0 11.0 40.0 198.7 103.7 196.7 97.0

8 3 4.0 3 96.2 4.0 3 4.0 8.0 11.0 52.0 198.7 103.7 196.7 96.5

9 2 5.0 2 106.0 5.0 2 5.0 8.1 11.1 51.0 198.7 103.7 196.7 96.4

10 1 5.0 1 104.9 5.0 1 5.0 8.0 11.0 47.0 198.7 103.7 196.7 97.3
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Як видно з графіка, він має ступінчастий характер, це можна пояснити тим, що прибуток
зростає в момент, коли клієнт користується новим банківським продуктом, і спадає, коли
зростають витрати на рекламу.

Отже, зазначене вище дозволяє оцінити вплив витрат на маркетинг на реалізацію проекту
по впровадженню нового банківського продукту. Модель можна розширити з урахуванням
конкретних даних, які характеризують банківський продукт.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У СФЕРАХ
ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА
ОЗДОРОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
У статті здійснено аналіз ролі і місця фінансування системи охорони здоров’я у

подоланні деструктивних процесів у розвитку фінансових відносин у сферах формування
людського капіталу та державних фінансів, сформульовано рекомендації, спрямовані на
підвищення їх ефективності.

The article analyzes the role and place of health care financing to overcome the destructive
processes in the development of financial relations in the areas of human capital formation and
public finances, formulate recommendations aimed at improving their efficiency.

Ключові слова: людський капітал, система охорони здоров’я, фінансове забезпечення,
фінансування, страхова медицина, обов’язкове медичне страхування, добровільне медичне
страхування, державні фінанси.

Серед чинників тих перетворень, які формуватимуть нову парадигму економічного
зростання, що домінуватиме в ХХІ ст., сьогодні ключовим постає „людський капітал”. У
сучасних мовах беззаперечним є той факт, що не можна нехтувати не лише процесом
технологічних змін, але й процесом пізнання світу, що досягається через відповідний
освітянський рівень, стан здоров’я громадян, рівень їх культури, які в підсумку забезпечують
суспільний розвиток. Лише їх взаємовплив і взаємозв’язок у межах людського капіталу
зумовлюють і соціальний, і економічний прогрес.

У ході реалізації таких завдань предметом першочергової уваги вважається система
охорони здоров’я як один із найважливіших показників добробуту населення та чинників
зростання й ефективності суспільного виробництва. У межах нового плану розвитку США у
ХХІ ст. президент Б. Обама саме в системі охорони здоров’я проголосив кардинальні реформи.
Потреба в подібних кроках на сьогодні існує і в Україні.

Незважаючи на складність перебудовних процесів, що супроводжували становлення
України як ринкової держави упродовж останніх десятиліть, посилення соціальної
спрямованості було одним із визначальних орієнтирів її суспільного розвитку. Принципи
соціальної держави та необхідність формувати якісні соціальні стандарти для усіх громадян
були закріплені в Конституції України, зокрема детально закріплено право людини на охорону

© Онишко С. В., 2011
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здоров’я. Однак ряд положень щодо розвитку окремих складових соціалізації суспільної
системи сьогодні є більше нормою-метою, ніж нормою, що відображає реальність.

Тому питання ефективного функціонування та подальшого розвитку національної системи
охорони здоров’я цілком закономірно перебувають у полі уваги і практичних працівників, і
науковців. У працях В. Бакуменка, Я. Буздуган, М. Букевича, Ю. Вороненка, Н. Карпишин,
С. Кондратюка, В. Лехан, Є. Малік, В. Москаленка, Л. Пирога, О. Пенькової, О. Солдатенко,
Н. Солоненко та інших зроблено вагомий внесок в організацію та управління системою охорони
здоров’я в Україні в нових умовах трансформаційних змін.

Однак, незважаючи на отримані результати щодо розв’язання окремих проблем
функціонування і розбудови національної системи охорони здоров’я, відчутних позитивних
змін у цій сфері за період існування України як незалежної держави не відбулося. Цілий ряд
показників стану охорони здоров’я населення в Україні за наявності окремих об’єктивних і
суб’єктивних причин залишаються низькими (табл. 1). Зокрема, частка державних витрат на
охорону здоров’я у 2000–2010 рр. практично не перевищує 4 % ВВП. Одночасно згідно з
рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), якщо витрати на охорону
здоров’я становлять менше 5 % ВВП, то не можна очікувати ефективної роботи цієї галузі.

Таблиця 1
Деякі показники функціонування системи охорони здоров’я в Україні

Джерело: таблиця складена на основі [1].
*Дані попередні.
 **Показник очікуваної тривалості життя при народженні розраховується за два суміжні роки.

Недостатня якість життя основної маси населення, екологічні проблеми, соціальна
напруженість, що формується під впливом як соціальних, так і соціально-економічних
чинників, здійснюють значний вплив на незадовільний стан здоров’я населення.
Спостерігається суттєве технологічне відставання національних медичних стандартів від
світових, що формує неналежну якість надання медичної допомоги і медичних послуг,

Показники 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Видатки зведеного
бюджету на охорону
здоров’я* у % до:
ВВП 4,8 2,9 3,5 3,6 3,7 3,5 4,0 4,1

загальної суми видатків 10,7 10,2 10,9 11,2 7 10,8 11,8 11,8

Показник очікуваної
тривалості життя при
народженні, років**

70,7 67,2 67,9 68,0 68,1 68,3 68,3 69,3

Загальний коефіцієнт
смертності, осіб 12,1 15,4 15,4 16,6 16,2 16,4 16,3 15,3 15,2

Кількість лікарняних
закладів, тис. одиниць, у
них:

3,9 3,9 3,3 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8

лікарняних ліжок, тис.
одиниць 700 639 466 445 444 444 437 431 429

Кількість населення в
розрахунку на одного
лікаря, осіб

228 222 218 209 207 207 207 204 203
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потребують удосконалення інфраструктура медичних закладів, форми їх організації, моделі
функціонування, нормативно-правове забезпечення діяльності тощо.

У стратегічній площині це висуває проблему перегляду традиційних, не завжди
продуктивних підходів до розвитку системи охорони здоров’я. Існуючі механізми, що покликані
забезпечувати розвиток цієї системи, сьогодні недостатньо враховують виклики об’єктивної
соціально-економічної реальності, яка в новій якості здійснює вплив на їх зміну.

Особливе місце серед причин і чинників деструктивних явищ у медицині займають
проблеми її фінансового забезпечення, зважаючи на потребу і специфіку поєднання
соціальних та економічних критеріїв розвитку закладів і служб у системі охорони здоров’я.
Тому мета даної статті полягає у виявленні негативних тенденцій у сфері фінансування системи
охорони здоров’я та розробці пропозицій щодо його вдосконалення.

Попереднє уявлення про складну ситуацію у сфері охорони здоров’я в Україні можна
сформувати на основі даних щодо природних процесів зміни кількості населення. Унаслідок
перевищення кількості померлих над кількістю народжених природні зміни кількості населення
в Україні характеризуються від’ємним значенням, що повинно відповідно співвідноситися з
організацією системи охорони здоров’я в цілому та з механізмами її фінансового забезпечення
зокрема.

Тривають процеси старіння нації, збільшення в структурі населення осіб похилого віку,
що пояснюється скороченням народжуваності при зростанні тривалості життя. За прогнозами,
на 100 працюючих громадян в Україні до 2025 р. припадатиме стільки ж пенсiонерiв, а до
2040 р. – вже 120 пенсіонерів. Сьогодні майже 30 % загальної чисельності населення становлять
пенсіонери. Це формує об’єктивну проблему подовження повноцінної економічної і
соціальної активності старших вікових груп, що вимагає адекватної відповіді з боку організації
національної системи охорони здоров’я та пошуку джерел фінансового забезпечення її
функціонування.

Поява нових лікарських засобів і технологій також потребують збільшення обсягів витрат
системи охорони здоров’я.

Не можна оминути увагою й потребу у реагуванні форм організації та стандартів
національної системи охорони здоров’я на світову практику, викликану, зокрема,
європейською інтеграцією як зовнішньополітичною стратегією України. Так, якщо на лікування
середньостатистичного громадянина США витрачається на рік 3,5 тис., а на європейця –
приблизно 2 тис., то в Україні – лише 50–80 доларів США, при тому, що за кількістю лікарів
Україна лідирує у світі [2, с. 51].

У підсумку ці та інші чинники формують суттєві особливості у функціонуванні та
перспективах організації охорони здоров’я, врахування яких зумовлено кількісним і якісним
станом її фінансового забезпечення, що є системою джерел і форм фінансування [3, с. 49], та
вибором конкретної форми фінансування.

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров’я виділяє три підходи до організації систем
охорони здоров’я, для яких характерні певні форми фінансування [4, с. 178–184]. Перша
(беверіджевська) – державна, що діє у таких країнах, як Великобританія, Данія, Канада, Ірландія,
базується на державній службі охорони здоров’я та відповідно на бюджетній системі
фінансування. Друга (бісмарковська) – це розгалужена система соціального медичного
страхування, що вважається змішаною. Таку систему використовують у Німеччині, Італії,
Люксембурзі, Франції, Швеції. Вона передбачає використання різноманітних форм
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фінансування. Серед останніх   цільові внески підприємців, працюючих громадян, субсидії
держави, що надходять до медичних фондів охорони здоров’я, як правило, незалежних від
держави, однак діючих у чітко визначеному законодавчому полі. При цьому в зазначених
країнах переважають позабюджетні фонди медичного страхування. Визначальна риса цієї
форми організації системи охорони здоров’я полягає в гарантуванні права на точно визначені
види послуг, що досягається встановленням відповідної частки та рівня внесків до зазначених
фондів. І, нарешті, третя – приватно-підприємницька, яка діє в Ізраїлі, Нідерландах, Південній
Кореї, США, в основі якої лежить реалізація платних медичних послуг і внески коштів
добровільного медичного страхування. Важливим є те, що населення, яке страхується,
виплачує премію страхувальнику, сума якої залежить від очікуваної середньої вартості послуги
та рівня ризику. Щодо прямої оплати послуг пацієнтами, відповідно до тарифів, то вона не
належить до страхування.

Розбудовні процеси, започатковані в системі охорони здоров’я України, сприяли її
трансформації внаслідок змін у:

– механізмах попиту (через зростання кількості осіб, що потребують медичних послуг);
– механізмах пропозиції (зростання кількості медичних послуг, зокрема на приватній і

колективній основі, відкритість кордонів);
– у механізмах конкуренції (через збільшення пропозиції послуг);
– у формах власності (плюралізм);
– у формах управління (децентралізація);
– у формах організації;
– у механізмах фінансування (більш диверсифікованими стають джерела фінансування,

можливість надання платних послуг);
– у законодавчому забезпеченні.
Водночас необхідно зазначити, що проведені зміни стали причиною багатьох деструкцій

у системі охорони здоров’я, серед яких:
– втрата монополії держави на певні ланки функціонування цієї галузі, що призвело до

деструкції стабільності системи охорони здоров’я;
– недостатність і нестабільність фінансування;
– руйнування окремих механізмів, що в минулому забезпечували відносно стійкий стан

галузі (система матеріально-технічного забезпечення, шефська допомога з боку підприємств);
– нерівноправність в одержанні медичних послуг;
– недостатність гарантій якості медичних послуг;
– погіршення матеріальних умов працівників системи охорони здоров’я, відтік

кваліфікованих фахівців.
Одним із найбільш актуальних питань реформування вітчизняної системи охорони здоров’я

в сучасних умовах є не лише підвищення ефективності використання фінансових ресурсів,
але й пошук додаткових джерел фінансування. Незважаючи на здійснені розбудовні процеси,
появу приватного сектору медичних послуг, організація системи охорони здоров’я в Україні
фактично, як і раніше, має централізовано-державний характер. Внаслідок цього відсутній
чіткий розподіл між тими, хто платить, і тими, хто забезпечує медичні послуги (платниками і
провайдерами), так само, як і відсутні контрактні відносини між ними [5]. Це також є ознакою
й уповільнення становлення ринкових механізмів у системі охорони здоров’я.
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В Україні загальні витрати на охорону здоров’я (державні та приватні витрати разом з
урахуванням офіційних і неофіційних прямих платежів населення) у 2003 р. становили 7,0 %
ВВП, у 2004 р. – 6,7 %, у 2005–2007 рр.   6,4 %, а в 2008 р. – 6,7 %. У 2009 році цей показник
досяг найвищого рівня за період 2003–2009 рр. і становив 7,8 % [5]. Щодо структури витрат на
охорону здоров’я в розрізі фінансуючих організацій, то її фактичні зміни подано в табл. 2.

Як засвідчують наведені дані, основна частка витрат забезпечення функціонування системи
охорони здоров’я в Україні здійснюється за рахунок коштів уряду (центрального та
муніципального), в складі яких лише близько 0,3 %   фондів соціального страхування. Частка
приватних витрат фактично перебуває у межах 40 % загального обсягу витрат, понад 38 %
яких формують витрати домогосподарств.

Таблиця 2
Структура витрат на охорону здоров’я в Україні у 2003–2009 рр.

Джерело: таблиця складена на основі [5].

Ураховуючи суттєвий рівень стратифікації населення за рівнем його доходів, зрозумілі
труднощі, що постають перед населенням і особливо малозабезпеченим, у його доступі до
медичних послуг, а відтак в охороні його здоров’я. Одночасно статистика свідчить, що
небезпека виникнення хронічних неінфекційних хвороб у групах з низьким прибутком є
приблизно вдвічі більшою, ніж у групах з високим рівнем достатку, і медичні витрати, які бідні
змушені оплачувати, щоб отримати необхідний рівень медичних послуг, не дозволяють таким
сім’ям робити навіть мізерні заощадження [5]. До таких висновків приходять й інші
дослідники [6, с. 9].

Особливої уваги заслуговує аналіз витрат на охорону здоров’я за видами медичних послуг
та постачальниками послуг (провайдерами). Розподіл таких витрат за період 2003–2009 рр.
подано у табл. 3. Так, аналізуючи розподіл загальних витрат на охорону здоров’я за видами
медичних послуг, було визначено незначну частку витрат на профілактичні послуги та послуги
з охорони здоров’я у їх загальній сумі. Вона фактично дорівнює витратам на управління

Показники 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Середнє
значення

1. Уряд всього:
у тому числі: 58,04 58,15 59,27 60,59 61,67 57,50 54,90 58,53

фонди соціального
страхування 0,26 0,23 0,23 0,25 0,28 0,46 0,27 0,28

2. Приватний сектор,
всього, з них: 41,50 41,16 41,16 39,11 38,05 42,23 44,86 41,09

інше приватне добровільне
страхування 0,09 0,09 0,09 0,84 0,84 0,84 0,91 0,41

витрати домогосподарств 38,53 38,31 38,31 36,17 34,55 39,34 41,86 38,15
некомерційні організації,
що обслуговують домашні
господарства

0,03 0,13 0,13 0,00 0,02 0,02 0,02 0,05

приватні фірми та
корпорації 2,70 2,49 2,49 1,97 2,52 1,93 1,96 2,29

лікарняні каси 0,15 0,14 0,14 0,14 0,12 0,10 0,11 0,11
3. Весь інший світ 0,46 0,68 0,68 0,30 0,29 0,28 0,24 0,38
Загальні витрати на
охорону здоров’я 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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охороною здоров’я та медичне страхування (у середньому за період, що аналізується, 3,48 та
2,73 % відповідно).

Таблиця 3
Окремі показники розподілу витрат на охоронуздоров’я

(% до загального обсягу витрат)

Джерело: таблиця складена на основі [5].

У структурі поточних витратах на охорону здоров’я по провайдерах (постачальниках
послуг) у витратах на загальне управління охороною здоров’я та медичне страхування витрати
на державне управління охороною здоров’я та медичне страхування в середньому дорівнювали
64,5 %, а фонди соціального страхування менше одного відсотка величини витрат на загальне
управління охороною здоров’я та медичне страхування.

З наведених даних особливо чітко простежуються щонайменше два види системи охорони
здоров’я. По-перше, це незадовільна спрямованість на попередження захворюваності
населення, хоча саме заходи щодо збереження і зміцнення здоров’я становлять пріоритет
порівняно з наданням медичної допомоги. По-друге, незадовільна диверсифікація джерел
фінансування, насамперед незначна роль страхування у забезпеченні фінансових потреб цієї
системи, розвиток якого є одним із найважливіших елементів ринкових відносин у системі
охорони здоров’я.

Медичні послуги для того, щоб бути доступними широким верствам неплатоспроможного
населення України, повинні бути, принаймні у середньостроковій перспективі, безкоштовними,
і відповідно, фінансуватися за рахунок державного бюджету. Разом з тим такий підхід несе
ризик негативного впливу на стан державних фінансів, що, як уже зазначалося, сьогодні
характеризується значним дефіцитом. Тому потенціал додаткових ресурсів потрібно шукати
у можливостях реформувати діючу схему фінансування системи охорони здоров’я. Зокрема,
висловлюється думка щодо переходу до моделі охорони здоров’я, заснованої на фінансуванні
з державного бюджету (за рахунок загального оподаткування) з договірними відносинами
між замовниками та постачальниками послуг охорони здоров’я, та/або до моделі
(централізована модель) охорони здоров’я, яка заснована на медичному страхуванні [5].

Показники 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Середнє
значення

Розподіл загальних витрат за видами медичних послуг
профілактичні послуги
та послуги з охорони
здоров’я

3,66 3,65 3,46 3,64 3,49 3,38 3,07 3,48

управління охороною
здоров’я та медичне
страхування

3,34 3,21 3,17 2,97 3,10 2,79 3,27 2,73

Розподіл поточних витрат по постачальниках послуг
загальне управління
охороною здоров’я та
медичне страхування,
з них:

3,44 3,29 3,27 3,12 3,26 2,91 3,39 3,24

– державне управління
охороною здоров’я та
медичне страхування

2,05 1,77 1,72 2,37 2,08 1,84 2,78 2,09

– фонди соціального
страхування 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,02



72                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

О. Пенькова вважає, що існує „необхідність якнайшвидшого переходу з бюджетного на
бюджетно-страхове фінансування галузі охорони здоров’я” [2, с. 51].

Вирішення цього питання спонукає повернутися до досвіду зарубіжних країн щодо
організації системи охорони здоров’я, про який йшлося вище, однак на основі врахування
існуючих сьогодні реалій функціонування національної соціально-економічної системи в
цілому та сформованих особливостей системи охорони здоров’я зокрема. Віштовхуючись
від цих положень, можна стверджувати, що в Україні форма фінансування системи охорони
здоров’я повинна бути змішаною та здійснюватися за рахунок диверсифікованих джерел:
державне фінансування, обов’язкове медичне страхування, добровільне медичне страхування,
плата споживачів медичних послуг, власні кошти медичних закладів від фінансово-економічної
діяльності, благодійні внески, програми міжнародних організацій, громадських об’єднань
тощо.

Особливої уваги в контексті функціонування національної системи охорони здоров’я
заслуговує розвиток страхової медицини. Сьогодні „медичним страхуванням охоплено лише
5 % українців, велика частина з яких застрахована по корпоративних програмах, оплачуваних
роботодавцями” [2, с. 51]. Важається, що кошти від медичних видів страхування (добровільного
та обов’язкового) здатні зміцнити економічну основу галузі та підвищити якість медичних
послуг. До цього можна додати й те, що в межах добровільного медичного страхування
міститься можливість отримати соціальний та економічний ефекти одночасно для всіх його
учасників за умови організації їх ефективної взаємодії. Це зумовлено тим, що у споживача
медичних послуг є зацікавленість у збереженні та підтримці власного здоров’я, а у страховика
– стимули для проведення профілактичних обстежень, що призведе як до економії коштів,
спрямованих на охорону здоров’я, так і до додаткового фінансування цієї галузі.

Сьогодні в Україні діє лише добровільне медичне страхування, однак і воно користується
невеликим попитом у населення. Серед основних причин такого стану – низька
платоспроможність населення, складність формування договірних цін на додаткові послуги
застрахованим, зокрема, відсутність уніфікованої методики визначення вартості медичних
послуг та єдиних тарифів ціноутворення, недосконалість нормативно-правової бази в сфері
страхової медицини, недостатня мотивація працівників медичних установ унаслідок низької
оплати праці тощо.

Як свідчить світовий досвід, одночасно із добровільним медичним страхуванням у значно
більших масштабах почало розвиватися обов’язкове медичне страхування. Запровадження
обов’язкового медичного страхування, доцільність якого є предметом широкої дискусії в
Україні, насамперед через низьку платоспроможність населення, вимагає створення адекватної
нормативно-правової бази щодо умов такого запровадження, порядку надання медичних
послуг на платній основі, їх переліку тощо.

Разом з тим, виходячи із положень частини третьої статті 49 Конституції України, а саме,
що у „державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається
безоплатно”, необхідно прийняти закон про обов’язкове державне соціальне медичне
страхування, в основі якого повинно бути забезпечення державного мінімального обсягу й
якості медичних послуг на безоплатній основі. Загальнообов’язкове державне соціальне
медичне страхування цілком справедливо розглядається як форма реалізації соціальних
гарантій держави в охороні здоров’я, інструмент підвищення ефективності державного
регулювання та гарантування якості надання медичної допомоги [6, с. 14].

У зв’язку з цим постає потреба у розбудові нової багаторівневої моделі фінансування
системи охорони здоров’я, в основу якої необхідно покласти засади участі у фінансуванні цієї
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системи. Обов’язкове державне соціальне медичне страхування необхідно розглядати як
першу, базову ланку цієї моделі. Перспективи її розвитку безпосередньо визначаються
політикою розподілу доходів, рівнем стратифікації населення за їх доходами, медично-
демографічною ситуацією в країні тощо. Наступна ланка – обов’язкове медичне страхування.
Воно передбачає отримання громадянами більш широкого переліку медичних послуг за
рахунок розвитку ринку страхових послуг, оптимізації відносин страхових компаній і медичних
установ у сфері визначення якості та цін на медичні послуги, формування механізмів
адекватного контролю з боку держави, а також за рахунок платних медичних послуг. І, нарешті,
третя ланка – добровільне медичне страхування та платні медичні послуги, що
забезпечуватимуть отримання медичних послуг найвищих стандартів щодо їх обсягу та якості.

В умовах реалізації багаторівневої моделі фінансування системи охорони здоров’я з’явиться
реальна можливість застосувати сучасні ефективні методи фінансування надання медичних
послуг залежно від їх обсягу і структури, а не закладу охорони здоров’я, як це має місце в
сучасних умовах. При збереженні соціально прийнятного обсягу державних гарантій
забезпечуватиметься рівний та справедливий доступ усіх членів суспільства до медичних
послуг.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що основний вектор найважливіших перетворень,
спрямованих на формування національної системи охорони здоров’я, можна охарактеризувати
як організаційно та фінансово збалансовану її модернізацію. Ключове місце у такій
модернізації належить розбудові багаторівневої моделі фінансування цієї системи. Така модель
може розглядатися як засіб удосконалення фінансування за рахунок залучення додаткових
ресурсів згідно з вимогами до посилення соціальної спрямованості соціально-економічного
розвитку України у межах її ринкових трансформацій з одночасним зменшенням
навантаження на державні фінанси.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПРИНЦИПИ
КЛАСИФІКАЦІЇ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ

ЇЇ ВАРТОСТІ
У статті на основі аналізу інтелектуальної власності як базису інноваційної економіки

розкрито сутність організаційно-фінансового механізму формування її вартості; на основі
його аналізу запропоновано новий принцип класифікації інтелектуальної власності.

In article on the basis of the intellectual property analysis as basis of innovative economy,
the essence of the organizational and financial mechanism of formation of its value is considered.
On the basis of the analysis of the organizational and financial mechanism of formation of value
the new approach to intellectual property classification is offered.

Ключові слова: вартість, інтелектуальна власність, господарський оборот,
підприємство, капіталізація, інновація, класифікація об’єктів права інтелектуальної
власності.

Зважаючи на глибоку економічну кризу, що охопила світову економіку і не оминула
Україну, складається враження, що питання інноваційного розвитку економіки стали певним
чином другорядними. Проводячи економічні реформи, удосконалюючи систему
оподаткування, Україні потрібно враховувати те, що подолати наслідки кризи, вирішити питання
ресурсного забезпечення розвитку економіки можливо лише за умови інноваційного розвитку
господарства. Розвиток національної економіки на інноваційних засадах для України означає
цивілізаційний вибір, епохальну модернізацію сутності та суспільно-економічних відносин.
Якщо для економіки в цілому інноваційність є ознакою конкурентності у світовому
господарстві, на мікрорівні впровадження інтелектуальних ідей сприяє зростанню ринкової
цінності власності. Об’єктивно цей економічний стимул у ринковій економіці держави не
залежить від її поточної ефективності чи від етапу її розвитку.

Природа ринкової економіки заснована на підприємницькій ініціативі, яка повинна бути
винагороджена підприємницьким прибутком. А він, як відомо, складається з прибутку від
поточної діяльності підприємства та від трансакцій з належними правами власності. І в цьому
випадку інновації, які з економіко-правової сторони являють собою інтелектуальну власність,
є їх невід’ємною частиною.

Незважаючи на світову глобалізацію суспільно-економічних відносин, різний ступінь
інноваційності розвитку господарських комплексів держав, сутнісна унікальність і
детермінованість інтелектуальної власності знаходять відображення у досить неоднорідній
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класифікації об’єктів права інтелектуальної власності. Існуючі підходи, що застосовуються
для класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, умовно можна розділити на декілька
типів, зокрема таких: що засновані на міжнародно визнаних класифікаційних ознаках і закріплені
відповідним міжнародним законодавством; що ґрунтуються на прийнятих нормах
національного законодавства і виконують функцію забезпечення цивільно-правових відносин
у галузі обороту об’єктів права інтелектуальної власності на національному рівні; що створені
для реалізації конкретних цілей управління об’єктами права інтелектуальної власності.

Зазначені вище підходи цілком відповідають поставленій меті їх класифікації, однак
розкривають лише правову сторону їх участі в суспільно-економічних відносинах і створенні
економічних благ. З економічного погляду на макро- та мікрорівні інтелектуальна власність
виступає як:

– капітал майновий – приріст сукупних активів економіки держави та підприємства;
фінансовий –доходогенеруюча складова бізнесу та національного багатства; немайновий –
додатковий „іміджевих” ресурс, що пов’язаний з ефективним використанням інтелектуальної
власності в поточній господарській діяльності; трансакційний –додатковий дохід, що отримає
держава завдяки збільшенню ринкової цінності її фінансових інструментів і фінансових
інструментів її економічних суб’єктів, а також власниками підприємств внаслідок більш високої
ринкової цінності бізнесу, заснованого на ефективному використанні інтелектуальної власності;

– економічна перевага, що дозволяє за сукупності інших факторів збільшити
конкурентність, ринкову цінність і забезпечити зростання бізнесу, його економічну,
організаційну, технічну відповідність ефективним умовам господарювання;

– інвестиція, оскільки фінансування створення та уведення в господарський оборот
інтелектуальної власності зорієнтовано на стратегічні цілі розвитку та збільшення майбутньої
ринкової цінності бізнесу.

За такого підходу до визначення економічної природи інтелектуальної власності питання
щодо її ринкової цінності і вартості постає в площині розуміння чинників, критеріїв, механізмів
її формування. З макроекономічного погляду, інтелектуальна власність завжди має свою
вартість, хоча не завжди відзначається ринковою цінністю. Інтелектуальні ідеї як і матеріалізовані
об’єкти застарівають. В умовах інноваційного розвитку економіки їх ринкова цінність у цьому
випадку нівелюється сукупними чинниками, що визначають економічне знецінення,
насамперед неможливістю забезпечувати відповідний економічний ефект від використання з
огляду на витрати, пов’язані з утриманням, а головне – неможливістю забезпечити успіх в
умовах економічної конкуренції держав. На мікрорівні ринкова цінність інтелектуальних ідей
пояснюється здатністю приносити дохід власникам і користувачам на кожному з етапів її
використання в господарському обороті підприємства (рис. 1). Отже, на рівні підприємства
ринкова цінність інтелектуальної власності є наслідком синергії організаційно-фінансових
механізмів її формування на кожному із етапів її участі в діяльності підприємства. Таке
концептуальне розуміння економічної „природи” формування вартості інтелектуальної
власності забезпечує врахування усіх чинників, процесів і процедур, які супроводжують
життєвий цикл інтелектуальної власності у процесі господарської діяльності від початку
зародження інтелектуальної ідеї до завершення її корисного економічного життя з погляду
існування будь-яких ознак ефективності використання. Організаційно-фінансовий механізм
формування вартості інтелектуальної власності на мікрорівні проявляється через
екстраполяцію поточної та очікуваної ефективності використання інтелектуальної власності.
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При цьому, враховуючи безпосередню взаємозалежність ринкової цінності інтелектуальної
власності та ринкової цінності бізнесу, в якому вона використовується, такий механізм являє
собою сукупність організаційно-фінансових методів, важелів, інструментів у конкретних
умовах використання в господарському обороті підприємства.

Рис.1. Організаційно-фінансовий механізм формування вартості та ринкової цінності
інтелектуальної власності
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Так, організаційно-фінансові методи включають у себе, як традиційні методи управління
фінансовими потоками, що виникають у процесі створення, уведення в господарський обіг,
управління та розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (кредитування,
оподаткування, планування, страхування, трансфер), так і специфічні методи, завдяки яким
виконується основна „місія” інтелектуальної власності в господарському обороті підприємств
– франчайзинг, ліцензування, відступлення від прав, внесення до статутних фондів
господарюючих суб’єктів тощо. Огляду традиційних методів у сфері інноваційної діяльності
присвячені досить ґрунтовні дослідження українських і зарубіжних дослідників [5, 8, 11, 12].
Однак вони не стосуються питань формування вартості і ринкової цінності  інтелектуальної
власності, а специфічні фінансові методи і важелі мало досліджені навіть з теоретичного
погляду.

Як ми зазначали в попередніх публікаціях з цього питання [1], сутність організаційно-
фінансового механізму формування вартості  інтелектуальної власності розкривається саме
через розуміння механізмів капіталізації, а головними фінансовими важелями є дохід,
грошовий потік, знецінення.

Основні особливості використання інтелектуальної власності господарюючими суб’єктами
полягають у наступному:

– унікальній сутності кожного об’єкта, незважаючи на належність до однакових галузевих
сфер і навіть технологічних схем застосування у межах одного виробничого процесу; це
призводить до обмеженості, а інколи, і повної відсутності можливостей порівнювати „галузево
подібні” об’єкти між собою за основними характеристиками;

– величезному впливі інтелектуальної, творчої складової на перспективність використання
таких об’єктів;

– обмеженості та конфіденційності порівняльної інформації щодо реальної дохідності
використання інтелектуальної власності у подібних бізнесах, а також інформації щодо змісту
угод з ними на ринку, яка надавала б можливості приймати ефективні рішення під час уведення
конкретного об’єкта в господарський оборот підприємства;

– детермінованості вартісних характеристик таких об’єктів права інтелектуальної власності
від імовірних (очікуваних) результатів їх упровадження у межах конкретного бізнесу
підприємства;

– суб’єктивності виділення частки впливу впроваджених об’єктів права інтелектуальної
власності на результативність (дохідність) певного бізнесу;

– конкурентоспроможності на ринках продукції, що випускається за участю уведених в
господарський оборот підприємств об’єктів права інтелектуальної власності, а отже, і більш
суттєвий, ніж у матеріальній сфері, вплив чинника конкуренції на вартість таких об’єктів;

– суттєвий (більш прискорений) вплив науково-технічного прогресу, що призводить до
скорочення строку корисного життя об’єктів права інтелектуальної власності порівняно з
строком чинності охоронних документів щодо них.

Формування вартості інтелектуальної власності є специфічним процесом, який
відбувається не тільки у зв’язку з фактом реєстрації прав щодо неї в установленому порядку.
З великої кількості зареєстрованих об’єктів права інтелектуальної власності в усьому світі не
всі, врешті-решт, стають затребуваними на ринку протягом строку чинності охоронних
документів, оскільки не мають поточної або перспективної конкретної ринкової цінності для
підприємства. На думку Ф. Пітера Боєра, причиною цього є насамперед суттєва відмінність
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між наукою та технологією: наукові відкриття не обов’язково можуть бути втілені в технологію,
а технології можуть виникати раніше за науку [2].

На нашу думку, саме у цьому і полягає сутнісна „природа” інтелектуальної власності – в
корисності для ринку, на мікрорівні – у створенні завдяки їй економічних, організаційних,
технічних і в цілому конкурентних переваг для підприємства. Вони полягають у прирості
активів підприємства; збільшенні капіталу підприємства; збільшенні дохідності діяльності;
підвищенні майнової, фінансової стійкості, конкурентності та ліквідності; появі додаткових
джерел для фінансування діяльності підприємства; оптимізації грошових потоків і зростання
ефективності діяльності; збільшенні ринкової цінності бізнесу в цілому через сукупну цінність
ефектів від використання інтелектуальної власності в господарському обороті підприємств.
Виходячи з означених цілей, вважаємо, що класифікація інтелектуальної власності за
механізмом формування її вартості повинна ґрунтуватися не на критеріях правової
ідентифікації, а на врахуванні змістовних ефектів, які супроводжують її участь у діяльності
підприємства (рис. 2).

Рис. 2. Класифікація інтелектуальної власності за механізмом формування її вартості
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На нашу думку, усі об’єкти права інтелектуальної власності за змістом поділяються на два
великі класи – такі, що здатні приносити дохід у процесі їх використання в поточній діяльності
підприємства, та такі, що мають поточний та/або перспективний організаційно-іміджевий
характер, тобто не генерують дохід безпосередньо, а існують як компонент системи захисту
бізнесу від проявів економічної конкуренції чи з метою поліпшення системи управління ним.
Відповідно до специфіки формування вартості інтелектуальної власності в межах вказаних
вище класів можна виокремити певні типи об’єктів, вартість яких визначається характером їх
участі в господарському обороті підприємств, роллю у формуванні грошового потоку і
ринкової цінності бізнесу. Об’єкти права інтелектуальної власності по-різному впливають на
формування і величину грошового потоку, що генеруються бізнесом: шляхом зміни величини
витрат, їх структури та шляхом збільшення обсягів отриманого доходу від діяльності, що
провадиться за участю усіх активів бізнесу, включаючи інтелектуальну власність. Дійсно,
інтелектуальні ідеї, що втілені у винаходах, ноу-хау та інших комерційних секретах, досить
часто безпосередньо не асоціюються з отриманням додаткового доходу через збільшення
ціни чи обсягу випуску продукції (робіт, послуг), а призводять до зменшення виробничих
витрат на одиницю продукції. Так, підприємство отримує додатковий грошовий потік,
пов’язаний із економією на витратах.

Окремі об’єкти права інтелектуальної власності в умовах комерціалізації, розширюючи
ринок збуту чи сфери застосування, стають самостійним доходогенеруючим активом, оскільки
здатні поширюватися через систему цивільно-правових угод на передачу повних або часткових
прав на їх використання. До них належать найчастіше засоби індивідуалізації – торговельні
марки, фірмові найменування, географічні зазначення, а також, певною мірою, виробничі та
маркетингові технології. Такі об’єкти не тільки утворюють додатковий дохід від безпосередньої
участі у виробничій діяльності підприємства (власника або користувача на умовах повного
чи часткового права на поширення об’єкта права інтелектуальної власності), але й дозволяють
отримувати додатковий дохід від плати за користування іншими підприємствами (дохід у формі
паушального платежу, роялті або комбінованого платежу).

Досить цікавими з погляду отримання доходу є об’єкти права інтелектуальної власності,
що використовуються у господарській діяльності підприємств, але виконують функцію
оптимізації процесу оподаткування результатів їх діяльності. При чому така практика є
поширеною не тільки в Україні, але й в інших, у тому числі найбільш розвинених країнах світу.

Незважаючи на те що підприємство демонструє менший грошовий потік від діяльності
через збільшення витрат, воно не стає менш цінним для його власників. Водночас необхідно
зазначити, що така форма оптимізації оподаткування багато в чому є „міжнародно визнаним”
стимулом створення та введення в господарський оборот інтелектуальної власності в усьому
світі.

Застосування запропонованої класифікації дає змогу з самого початку державі та
підприємствам зосереджуватися саме на тих інтелектуальних ідеях, які мають економічний
зиск і підсилюють її економічну стійкість. Здатність інтелектуальної власності посилювати
економічну стійкість економіки в цілому та кожного підприємства зокрема в умовах ринкової
конкуренції є також важливою ознакою інноваційної спрямованості економіки.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

У статті розглянуто питання методики оцінки ефективності організації торгівлі. На
основі порівняльної характеристики методичних підходів до оцінки ефективності торгівлі
автором запропоновано застосування єдиного методичного підходу, який заснований на
узагальнюючому показнику економічного, соціального та управлінського ефекту
(ефективності організації торгівлі) і часткових показників.

The article highlights the key issues of the methodology for estimating trade organization
efficiency. Having compared existing methodological approaches to the estimation of trade
efficiency the author suggests applying a single methodological approach based on the
generalizing indicator of economic, social and administrative effect (trade organization
efficiency) and partial indicators.

Ключові слова: торгівля, ефективність організації торгівлі, форми ефективності
організації торгівлі, критерії ефективності організації торгівлі, показники ефективності
організації торгівлі.

Торгівлю можна досліджувати у різних аспектах: економічному, соціальному,
екологічному, технологічному та інших. Основною метою таких досліджень є інформаційне
забезпечення управління розвитком торговельної діяльності відповідно до визначених
державою соціально-економічних пріоритетів.

Аналітичні дослідження торгівлі полягають у виявленні кількісних та якісних процесів, під
впливом яких формується та розвивається торговельна система; зв’язків між цими процесами,
закономірностей та тенденцій їх розвитку; а також факторів, які формують ті чи інші
співвідношення. Торгівлю можна охарактеризувати за допомогою кількісних та якісних,
натуральних та вартісних показників. Кожний показник відображає певний аспект торгівлі. У
динаміці вони проявляють себе по-різному. У різні відрізки часу значення одних зростає,
інших – спадає. Оцінити стан торгівлі в той чи інший період лише за одним чи кількома
показниками досить складно. Тому оцінку реального стану справ у торгівлі, визначення
напрямів та шляхів її розвитку забезпечує комплекс показників, серед яких визначальне місце
займають показники результативності або ефективності.

Проблеми ефективності торгівлі широко вивчали в різні періоди учені-економісти, а саме:
О. Бакунов, А. Бланк, Г. Букін, В. Воронін, О. Головня, В. Жигалов, К. Кулагін,
В. Невмержицький, Л. Орлов, А. Сидорова, Н. Шаланов, А. Фрідман та інші. Вони розглядали
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ефективність торгівлі відповідно до теоретичних поглядів того часу. Однак вони не спромоглися
виробити єдиної думки стосовно критеріїв ефективності, методології оцінки, а окремі сторони
ефективності торгівлі практично були ними лише визначені. У зв’язку з цим актуалізується
потреба у пошуку нових методичних підходів до оцінки ефективності організації торгівлі.

Мета статті – проаналізувати існуючі підходи до методики оцінки ефективності торгівлі та
розробити єдину систему показників, що дозволяють повною мірою оцінити усі аспекти
результативності організаційної структури торговельної сфери.

Ефективність – це складна багатогранна категорія, яка виражає здатність приносити ефект,
результативність процесу, проекту тощо та визначається співвідношенням ефекту, результату
до витрат, ресурсів, що забезпечують цей результат.

Для оцінки ефективності потрібно знати її форму, критерії та показники вимірювання.
Торгівля у процесі відтворення виконує дві ролі – соціальну та економічну, а тому проблема

ефективності має соціальний та економічний аспекти. При цьому в економічному аспекті
ефективності відображається сутність економічних явищ через кількісні показники, а поняття
соціальної ефективності пов’язано виключно з якісними аспектами торгівлі – якістю
торговельного обслуговування, культурою торгівлі та торговельного обслуговування. Ці
форми ефективності за своїм значенням у соціально-економічному розвитку суспільства не
рівнозначні, оскільки економічна ефективність виступає як первина, тобто базова складова, а
соціальна ефективність – як ключова. Проте розмежування видів ефективності торгівлі умовне.
Соціальна та економічна ефективність завжди тісно взаємопов’язані та взаємообумовлені.
Зростання економічної ефективності призводить до зростання соціальної ефективності, а
зростання соціальної ефективності неможливе без зростання економічної ефективності.

Ефективність організації торгівлі доцільно розглядати виходячи зі ступеня досягнення мети
торгівлі та виконання покладених на неї функцій. Тому пропонуємо розглядати „ефективність
організації торгівлі” як отримання торгівлею економічної вигоди та задоволення
платоспроможного попиту населення у процесі руху та реалізації товарів при мінімальних
сукупних витратах і високій якості торговельного обслуговування. Отже, економічна вигода,
як результативність діяльності суб’єкта торгівлі, та обсяг товарообороту, як показник
реалізованого попиту населення та засіб забезпечення економічної вигоди, – це основні
результатні показники оцінки ефективності.

Розробка заходів щодо підвищення ефективності організації торгівлі, ролі інтенсивних
факторів розвитку передбачає визначення критерію ефективності та досягнення її показників
у всіх елементах і підсистемах торгівлі. Критерій ефективності є методологічною основою для
визначення її показників, а показники ефективності дозволяють провести кількісну оцінку та
аналіз ефективності [7].

Як зазначалося вище, ефективність визначається як відношення результатів до витрат або
ресурсів. Виходячи з цього, розрізняють ресурсний та витратний методи оцінки ефективності
організації торгівлі. Вони не суперечать один одному, а навпаки, дозволяють точніше дослідити
ефективність організації торгівлі та визначити шляхи її підвищення.

Оцінка ефективності організації торговельної сфери здійснюється з використанням
загальних показників і покажчиків різних аспектів торгівлі. Усі показники ефективності
організації торгівлі взаємопов’язані, тому ні один із них сам по собі не може відобразити всі
аспекти торгівлі. Проблема полягає в тому, щоб привести множину різних за економіко-
соціальним змістом показників до єдиного виміру. В економічній літературі переважно
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обґрунтовуються 2 методи комплексної оцінки торгівлі: ранжування та індексний. Перший
метод передбачає розташування окремих показників залежно від їх рівня в певній
послідовності. Найбільш вагомому показнику присвоюється коефіцієнт 1. Виходячи з нього,
розраховується значення коефіцієнтів для інших об’єктів. Недоліком такої оцінки є те, що усім
показникам якості організації торгівлі надається однакове значення. Інший метод передбачає
визначення інтегрального показника на основі добутку коефіцієнтів показників. При
використанні цих методів здійснюється механічне об’єднання даних економічної ефективності
та соціального ефекту, ототожнення різних за своїм економічним змістом показників.

Існує декілька модифікацій загального показника економічної ефективності організації
торговельної сфери. Так, А. Фрідман пропонував як загальний показник використовувати
показник ресурсовіддачі, який визначається за формулою (1):

Рфін
Т

Роз
Т

Ртр
ТРв  , (1)

де Рв – ресурсовіддача, грн;
Т – обсяг товарообороту, грн;
Ртр – фонд заробітної плати торговельних працівників, грн;
Роз – середня вартість основних засобів торговельної сфери, грн;
Рфін – середня вартість оборотних засобів торговельної сфери, грн [8, с. 311].
А. Сидорова, О. Головня у показнику ресурсовіддачі торгово-побутової сфери у

чисельнику формули 1 замість товарообороту використовують валовий внутрішній
продукт [4, с. 53; 6, с. 82]. Отже, показник ресурсовіддачі набуває такого вигляду (формула 2):

РфінРозРтр
ВВПРв


 , (2)

де ВВП – розмір валового внутрішнього продукту, грн.
В. Невмержицький для оцінки ефективності організації торгівлі, крім показника

ресурсовіддачі, використовує показник рентабельності сукупних витрат, який визначається
за формулою 3:

ЕкКВ
ПР


 , (3)

де Р – рентабельність сукупних витрат, грн;
П – прибуток, грн;
В – витрати обігу, грн;
К – капітальні вкладення в торговельну сферу, грн;
Ек – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, к [5, с. 8].
Зазначені показники інтегруються у комплексний показник економічної ефективності

організації торговельної сфери, який набуває такого вигляду (4):

ІрІрвІеф  , (4)

де Іеф – індекс динаміки загального показника економічної ефективності організації
торговельної сфери;

Ірв – індекс динаміки ефективності функціонування ресурсів торговельної сфери;



84                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

Ір – індекс динаміки рентабельності сукупних витрат торговельної сфери [5, с. 9].
О. Бакунов для дослідження економічної ефективності організації торговельної сфери

пропонує використовувати як узагальнюючі, так і комплексні показники для її розвитку та
управління. У запропонованій ним методиці оцінка економічної ефективності організації
торговельної сфери здійснюється з використанням показників ефективності розвитку
товарообороту та показників ефективності фінансової діяльності (рентабельності) [1]. По суті,
це модифікована методика оцінки ефективності організації торговельної сфери А. Фрідмана,
розглянута вище.

Показники ефективності розвитку товарообороту розраховуються за формулами 5, 6, 7:

РфінРнаРозРтр
ТРв


 , (5)

де Рна – середня вартість нематеріальних активів торговельної сфери, грн.

Вп
ТВв  , (6)

де Вв – витратовіддача, грн;
Вп – поточні витрати об’єктів торгівлі, грн.

ВвРвтрПеф .. , (7)
де Пеф.р.т. – комплексний показник ефективності розвитку товарообороту [3, с. 152].
Показники ефективності фінансової діяльності розраховуються за формулами 8, 9, 10:

РфінРнаРозРтр
ПРр


  , (8)

де Рр – рентабельність ресурсів, грн;
П – прибуток об’єктів торгівлі, грн.

Вп
ПРвп  , (9)

де Рвп – рентабельність поточних витрат, грн.

РвпРрдфінПеф ... , (10)

де Пеф.фін.д. – комплексний показник рентабельності торговельної сфери [3, с. 153].
Отже, комплексний показник ефективності організації торговельної сфери набуває вигляду

(11):

........ дфінПефтрПефoПеф  , (11)

де Пеф.о. – показник ефективності організації торговельної сфери [3, с. 153].
Оцінка економічної ефективності управління торговельною сферою здійснюється за

показниками бюджетних асигнувань на розвиток та обслуговування торгівлі та коштів,
спрямованих на усунення негативних наслідків торгівлі, та показниками податконадходжень з
торговельної діяльності. Запропоновані узагальнюючі показники економічної ефективності
організації торгівлі визначаються за формулами 12, 13:
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БА
ТтупрПеф ... , (12)

де Пеф.упр.т – показник ефективності управління товарооборотом, грн;
БА – бюджетні асигнування на управління, розвиток, організацію торговельної сфери та

компенсацію негативних наслідків торгівлі, грн.

БА
ПнпадПеф ... , (13)

де Пеф.ад.п. – показник ефективності адміністрування податків і зборів з торгівлі, грн;
Пн – податконадходження з торгівлі, грн [1, с. 166].
Наведені узагальнюючі показники можуть бути інтегровані в комплексний показник, який

описує формула 14:

........ падПефтупрПефупрПеф  , (14)

де Пеф.упр. – показник управління торговельною сферою [1, с. 166].
Проте такий підхід дає інформацію лише про ефективність механізму управління торгівлею,

не розкриваючи мету та функції торгівлі. Соціальну ефективність організації торговельної
сфери, на відміну від економічної, не завжди можна оцінити, що можна пояснити рядом
причин, зокрема:

– соціальний ефект виражається ступенем задоволення потреб населення товарами;
– соціальний ефект від торгівлі отримується поза її межами;
– соціальна ефективність не залежить від сфери торгівлі, оскільки обумовлена обсягом і

структурою виробництва, наявністю товарних ресурсів, доходами населення, їх
платоспроможністю, рівнем цін, якістю товару тощо;

– для оцінки соціальної ефективності не можна підібрати інтегральний показник.
Проблема соціальної ефективності організації торговельної сфери в Україні в умовах

ринкової економіки вивчена недостатньо. Проте теорією та практикою накопичено значний
досвід з оцінки соціальної ефективності організації торговельної сфери, зокрема, Г. Букін для
оцінки соціальної ефективності організації торговельної сфери використовує такі
показники (15, 16, 17, 18):

То
ТопЧтоп  , (15)

де Чтоп – частка товарообороту, отримана об’єктами торгівлі, що використовують
прогресивні методи торгівлі;

Топ – річний товарооборот, отриманий об’єктами торгівлі, що використовують
прогресивні методи торгівлі, грн;

То – динаміка товарообороту об’єктів торгівлі, що використовують прогресивні методи
торгівлі, %.

2
1

Что
ЧтоІЧтоп  , (16)
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де ІЧтоп – індекс частки товарообороту, отриманого об’єктами торгівлі, що
використовують прогресивні методи торгівлі;

Что1 – річний товарооборот, отриманий об’єктами торгівлі, що використовують
прогресивні методи торгівлі у звітному періоді, грн;

Что2 – річний товарооборот, отриманий об’єктами торгівлі, що використовують
прогресивні методи торгівлі у базисному періоді, грн.

2
1

ОП
ОПІнп  , (17)

де Інп – індекс обсягу торговельних послуг;
ОП1 – річний обсяг торговельних послуг у звітному періоді, грн;
ОП2 – річний обсяг торговельних послуг у базисному періоді, грн.

2
1

Вч
ВчІвч  , (18)

де Івч – індекс витрат часу населення на здійснення покупок;
Вч1 – витрати часу населення на здійснення покупок у звітному періоді, год.;
Вч2 – витрати часу на здійснення покупок у базисному періоді, год. [2, с. 23–24].
За динамічним підходом такі загальні показники інтегруються у комплексний показник

соціальної ефективності організації торговельної сфери, який описується формулою 19:

3
Івч

ІнпІЧтопІсе 
 , (19)

де Ісе – індекс соціальної ефективності організації торговельної сфери [2, с. 24].
Проте визначити цей показник не можна через те, що відсутня первинна інформація щодо

показника витрат часу, тому при оцінці соціальної ефективності організації торговельної
сфери варто використовувати показник забезпеченості населення об’єктами торгівлі та
торговельною площею. Тоді формула 19 набуває вигляду 20:

5 ІплІотІнпІЧтопІзпІсе  , (20)
де Ізп – індекс задоволення попиту населення;
Іот – індекс кількості об’єктів торгівлі у розрахунку на 10 000 жителів;
Іпл – індекс торговельної площі у розрахунку на 10 000 жителів [2, с. 24].
На нашу думку, ні один із наведених підходів не вирішив проблему визначення

узагальненого показника ефективності організації торговельної сфери. Вважаємо, що цей
показник повинний складатися з 3-х складових:

1) ефективності, пов’язаної із реалізацією торговельних послуг (Пее), яку розраховують за
формулою 21:

РфінРнаРозРтр
ВВППее


 ; (21)

2) ефективності, пов’язаної із управлінням торговельною сферою (Пеу), для визначення
якої використаємо формулу 22:
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БА
ВВППеу  ; (22)

3) ефективності, пов’язаної із споживанням торговельних послуг (Ісе). Для її розрахунку
може бути використаний підхід Г. Букіна щодо розрахунку показника соціальної ефективності
(див. формулу 20).

Отже, комплексний показник ефективності організації торговельної сфери (Іе) за нашою
методикою набуває такого вигляду (формула 23):

3 ІceІеуІееІе  . (23)

Зазначимо, що використовувати запропонований показник можна лише за умови
вирішення проблеми інформаційного забезпечення.

Крім загального показника ефективності організації торговельної сфери, для комплексної
оцінки важливо використовувати показники, що відображають окремі аспекти торгівлі (рис. 2).

Рис. 2. Види часткових показників ефективності організації торгівлі
Джерело: розроблено автором.

Часткові показники ефективності
організації торгівлі

Показники
соціальної ефективності

Показники
економічної ефективності

– ступінь відповідності
пропозиції попиту (грн);
– обсяг і структура
незадоволеного попиту (грн, %);
– ступінь забезпеченості
населення торговельною
площею (м2);
– ступінь рівномірності
розміщення об’єктів торгівлі
(од.);
– склад та структура об’єктів
торгівлі, одиниць (%);
– частка магазинів, що
використовують прогресивні
методи торгівлі (%);
– частка місцевих ринків і
неорганізованої торгівлі в
загальному обсязі
товарообороту (%);
– методи та форми торгівлі;
– ступінь відповідності
чисельності, складу і
кваліфікації кадрів (осіб, %);
– витрати часу на придбання
товарів покупцями (год.)

– частка продажу товарів, які виробляються на
території України, через торгову мережу (%);
– частка прибуткових об’єктів торгівлі в загальній
кількості об’єктів торгівлі (%);
– частка витрат населення на придбання товарів у
загальному обсязі грошових витрат (%);
– частка об’єктів торгівлі в сільській/міській місце-
вості в загальній кількості об’єктів торгівлі (%);
– середньорічна кількість найманих працівників на
одному об’єкті торгівлі (осіб);
– середня заробітна плата працівника торговельної
сфери (грн);
– питома вага зайнятих у торговельній сфері в за-
гальній кількості зайнятих (%);
– темпи зміни частки ринку, що займає роздрібна
торгівля (%);
– частка позамагазинної торгівлі в загальному обсязі
роздрібної торгівлі (%);
– коефіцієнт впровадження на ринок товарів
вітчизняного виробництва (к);
– частка активів роздрібної торгівлі в загальній сумі
активів підприємств (%);
– частка інвестицій, спрямованих на розвиток розд-
рібної торгівлі, в загальній сумі інвестицій (%);
– радіус обслуговування (м2);
– валютна ефективність експорту/імпорту (грн);
– ефективність експорту/імпорту (грн);
– рентабельність експорту/імпорту (грн);
– економічна ефективність експорту/імпорту (грн);
– ефективність реалізації експортної продукції на
внутрішньому ринку (грн);
– ефективність придбання та використання
імпортного обладнання (грн);
– ефективність придбання та продажу ліцензій (грн)
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Отже, впровадження у практику запропонованої методики оцінки ефективності організації
торгівлі дозволить проаналізувати та порівняти варіанти розвитку торгівлі, виявити резерви,
спрогнозувати розвиток торгівлі з урахуванням змін у конкурентному середовищі та
пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку, а також визначити стратегію
розвитку торгівлі для досягнення мети та виконання торгівлею своїх функцій.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ І
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У роботі розглянуто особливості формування ефективної взаємодії банків і
підприємств. Досліджено вплив величини банківського потенціалу на процеси
кредитування промисловості.

The paper considers the peculiarities of the effective interaction of banks and enterprises.
The effect size of bank lending capacity to process industries.

Ключові слова: банк, промислові підприємства, фінансові потоки, кредити, депозити.

Розвиток ринкових відносин в економіці України вимагає зміни підходів до визначення
стратегічних цілей і завдань економічного розвитку підприємства і насамперед його фінансової
стратегії.

Створення сприятливого середовища для розвитку підприємства, пожвавлення ділової
активності, поліпшення інвестиційного клімату та активізації інноваційної діяльності значною
мірою вирішується кредитною політикою держави.

Зважаючи на економічну ситуацію в Україні, коли більшість підприємств перебуває у
скрутному економічному становищі, коли відбувається спад виробництва, постійно не
вистачає оборотних коштів, особливого значення набуває взаємодія банків з підприємствами.
В умовах обмежених можливостей бюджетної підтримки і дефіциту власних ресурсів
підприємств важливим механізмом фінансування промисловості є банківське кредитування.

На сьогодні питання взаємодії банків і підприємств досліджували такі економісти, як
О. В. Дзюблюк, Ю. М. Коваленко, Н. І. Костіна, Л. А. Костирко, А. Я. Кузнєцова, Р. І. Лепак,
С. В. Льовочкін, А. Р. Мартиросян, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова, С. В. Онишко, В. М. Опарін,
К. В. Паливода, А. А. Пересада, А. М. Смулов, В. П. Унинець-Ходаківська, В. М. Федосов та
ін.

Завдяки цим розробкам сучасного наповнення та розвитку набули теорії і практика
фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в економіці України. Водночас в умовах
постійних змін та кризових ситуацій як у фінансовому, так і в реальному секторах економіки
виникає необхідність дослідити питання формування та використання фінансових ресурсів
для розвитку матеріального виробництва й капіталовкладень [3, с. 108].

Метою даного дослідження є проаналізувати основні фінансові потоки, які виникають
при взаємодії банків і підприємств, а також дослідити вплив величини банківського потенціалу
на процеси кредитування промисловості.

© Параниця Н. В., 2011
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Для того щоб економічне зростання набуло сталого характеру, необхідно сприяти розвитку
реального сектору. Однією із суттєвих перешкод на шляху розвитку української економки є
високий рівень зносу техніки та застарілі технології, що використовуються вітчизняними
підприємствами. Для багатьох підприємств України заміна основних засобів є болючим
питанням, що потребує термінового вирішення.

Сучасні ринкові засоби розвитку матеріально-технічної бази виробництва
характеризуються широким застосуванням суб’єктами господарювання не лише власних, а
й залучених коштів. Важливе значення для розвитку реального сектору має підтримка з боку
фінансово-кредитних установ, насамперед банківської системи. Розглянемо основні фінансові
потоки, які виникають між банками та промисловими підприємствами (рис. 1).

Рис. 1. Схема основних фінансових потоків між банками і промисловими підприємствами
По-перше, особливе значення в розвитку підприємств відіграють взаємовідносини з

банками з приводу отримання та погашення кредитів – позичкового капіталу банку в грошовій
формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення,
строковості, платності та цільового характеру використання. Банківський кредит, як головне
джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств,
на сьогоднішньому етапі виконує одну з найважливіших ролей у стимулюванні
відтворювальних процесів в економіці.

По-друге, залучення у вклади (депозити) коштів і банківських металів від необмеженого
кола юридичних і фізичних осіб. Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного)
забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5
відсотків капіталу банку [1, с. 41].

По-третє, за допомогою банків виконуються розрахунки: між підприємствами; підприємств
з фізичними особами; обслуговування боргових зобов’язань підприємств (представлення
банківських гарантій, активізація вексельного обороту, впровадження факторингових
операцій). Банк проводить відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, касове

БАНКИ

ПРОМИСЛОВІ  ПІДПРИЄМСТВА

Кредити Ринок цінних
паперів

РозрахункиДепозити Інвестиції
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обслуговування, в тому числі проведення інкасації та перевезення грошових знаків.
Обслуговування боргових зобов’язань підприємств – це активізація вексельного обороту
шляхом акцептування і авалювання векселів підприємств, надання банківських гарантій та
гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у
грошовій формі. Придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за
поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог і
прийом платежів (факторинг) [1, с. 43].

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі
шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських
договорів [1, с. 42].

По-четверте, кваліфіковане забезпечення інтересів підприємств на фінансовому ринку
України – надання послуг з придбання цінних паперів як в інтересах формування власності і
корпоративного впливу, так і з метою зберігання коштів, що тимчасово звільняються з
виробничого процесу, з розміщення власних цінних паперів підприємств.

Динаміка кредитів за 2006–2010 роки, що надані суб’єктам господарювання, не
стабільна (рис. 2). Так, у 2007 році темп приросту становив 64,7 %, у 2008 році – 71,1 %.
Фінансова криза 2008 року, відсутність кредитних ресурсів, загрози відтоку такого важливого
джерела на внутрішньому фінансовому ринку, як вклади населення, значно змінили
можливості банків в інвестуванні розвитку реального сектору економіки, що призвело до
зниження темпу приросту видачі кредитів – у 2009 році він становив 0,5 %. Ситуація змінилась
у 2010 році, відбулося пожвавлення – темп приросту за рік становив 7 %.

Рис. 2. Обсяги кредитів і депозитів, наданих банками в 2006–2010 роках

мл
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Якщо порівняти питому вагу депозитних вкладень суб’єктів господарювання, то вона
досить незначна – 18 %, натомість питома вага депозитних вкладень населення становить
близько 37 % [7]. Це свідчить про дефіцит власних оборотних коштів більшості підприємств.
Вони так і не змогли генерувати навіть незначний обсяг власного капіталу.

Потрібно зазначити, що за останні роки стан підприємств покращився. За підсумками
Державного комітету статистики України, у промисловості в грудні 2010 р. порівняно з
попереднім місяцем і груднем 2009 р. промислове виробництво зросло відповідно на 4,7 % та
12,5 %. За підсумками 2010 р. промислове виробництво збільшилося на 11,0 % (у 2009 р. –
зменшилося на 21,9 %) [6]. Збільшення випуску продукції спостерігалося майже за всіма
основними видами промислової діяльності (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка промислового виробництва в 2007–2010 роках
Строкова структура кредитивів у промисловий сектор є незбалансованою: більшість із

них є короткостроковими, що свідчить про спрямування кредитів на повернення оборотних
коштів підприємств. Фінансування ж інвестиційно-інноваційних заходів здійснюється за рахунок
довгострокових кредитів, частка яких у структурі кредитування промисловості залишається
низькою [5].

Потрібно зазначити, що частка довгострокових кредитів у 2010 році зросла на 17 % (рис. 4).
Покращується стан підприємств, підвищується їх інвестиційна привабливість, продукція цих
підприємств користується попитом.
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Рис. 4. Структурні зрушення наданих кредитів банками в 2005–2010 роках
Головними причинами, які перешкоджають кредитуванню підприємств, банками є такі:
1. Недостатній рівень капіталізації банківського сектору: якщо у 2009 р. сукупний власний

капітал українських банків становить 13,1 % ВВП (120,2 млрд грн), то у 2010 р. він скоротився
до 12,6 % ВВП (137,7 млрд грн), тоді як, наприклад, у РФ цей показник становить 37 %, а у
країнах Центральної Європи – близько 40 % ВВП [2, с. 158].

2. Погіршення якості активів банків через зростання частки проблемних кредитів.
3. Від’ємна різниця між середньою ставкою кредитування та середньою рентабельністю

промислових підприємств. Це зумовлює низький платоспроможний попит на кредити з боку
підприємств [8, с. 55].

4. Високі кредитні ризики. Вони зумовлені фінансовим станом підприємств (низька
рентабельність і збитковість) та їх низьким технічним оснащенням. Високі кредитні ризики
викликають низьку пропозицію з боку банків.

5. Недостатня база кредитно-інвестиційних ресурсів у банках. Така причина визначає
структурний дисбаланс попиту та пропозиції: кредитування промисловості потребує
довгострокових вкладень, а банки можуть пропонувати тільки короткострокові позички.

Разом з тим усунення цих проблем потребує довготермінових зусиль, що пов’язано з
постійним відтворенням ситуації: ліквідація поганого стану підприємств потребує масштабних
банківських кредитів, а кредити не можуть надійти через поганий стан підприємств. Для того
щоб банківські ресурси трансформувалися в промислові інвестиції, необхідно забезпечити
інвестиційну кредитоспроможність підприємств [8, с. 57]. Доцільно також зазначити, що
потрібно використовувати альтернативні механізми фінансування структурних змін у
промисловості – фінансовий лізинг, первинне розміщення цінних паперів на фондовому
ринку, спільне інвестування.

На сьогодні ряд українських підприємств не мають достатнього досвіду розробки і реалізації
ефективної фінансової стратегії в умовах невизначеності ринкового середовища. Такі важливі
аспекти фінансового управління, як формування механізму фінансової стратегії та діагностики

%
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потенціалу фінансово-економічної стійкості, поки що враховуються недосить повно, що істотно
знижує його ефективність [3, с. 10].

Основою стратегії структурної перебудови промислового комплексу повинний бути
прискорений розвиток обробної промисловості та інформаційних технологій.

Отже, із зазначеного вище видно, вирішення проблем кредитування промисловості
потребує довготермінових стратегічних зусиль. Необхідні цілеспрямовані дії по створенню і
впровадженню нових форм взаємодії банків і підприємств, адекватних потребам економіки.

Для стабілізації взаємодії промислових підприємств і банків необхідно:
– здешевити кредити для підприємств;
– механізм визначення процентних ставок за кредит пов’язати з технологічною особливістю

здійснення виробництва і періодом надходження виручки за реалізовану продукцію;
– підвищити рівень захисту прав інвесторів щодо отримання дивідендів і повернення

вкладених інвестицій, запровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату;
– приведення фінансової звітності українських компаній до міжнародних стандартів.
Отже, реалізація цих заходів щодо кредитування поліпшить ситуацію зі складним

фінансовим забезпеченням підприємств, що дозволить їм більш активно виконувати свої
основні функції: забезпечувати зростання валового внутрішнього продукту, що призведе до
зростання зайнятості значної частини населення.

Активізація стимулюючої функції держави із заохочення ділової активності підприємців у
справі відродження та розвитку промислового виробництва шляхом досягнення оптимальних
пропорцій форм власності, впровадження досконалих корпоративних моделей управління
сприяє впровадженню нових систем технічної регуляторної політики та захисту вітчизняних
виробників і споживачів промислової продукції.
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ПЕРСПЕКТИВИ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ НА
ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Проаналізовано вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, сервісів
мережі Internet і сучасних форматів обміну електронними даними на розвиток
інформаційного обміну на фінансовому ринку. Запропоновано напрями використання
формату XBRL для обміну електронною звітністю з метою удосконалення інформаційного
забезпечення бізнес-процесів фінансового ринку в Україні.

We analyze the influence of modern information and communication technologies, web services
and electronic data formats on the development information exchange on financial market. We
give suggestions about improvement of the information support of business processes on Ukrainian
financial market through the usage of the XBRL in financial reports.

Ключові слова: фінансовий ринок, фінансова звітність, інформаційний обмін, формат
обміну даними, електронний обмін фінансовими даними.

Специфіка функціонування фінансового ринку зумовлює необхідність постійно
удосконалювати процес обміну інформацією про випуск та обіг цінних паперів на ринку,
поточний фінансово-економічний стан емітентів цінних паперів і перспективи їх розвитку,
фінансових посередників тощо. Успішно вирішувати ці завдання дозволяють сучасні
інформаційні технології та системи, що, у свою чергу, вимагає дослідження їх можливостей
та особливостей використання у фінансовій сфері.

Теоретичні та практичні аспекти застосування інформаційних технологій на фінансовому
ринку були висвітлені у численних наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених,
зокрема Бонда Р., Габреллотто Г., Деменкова М., Киселева А., Кравченка В., Малащука Д.,
Мелащенка А., Палагіна О., Полозова А., Раміна К., Ріппи С., Савченко А., Салмінського Д.,
Скоповського М., Стівенсона Д., Ханнона Н., Хенда Е., Хустова В. та ін.

Разом з тим для ІТ-індустрії характерними є постійні новації, що і зумовлює необхідність
проводити дослідження у цій сфері з метою виявлення найбільш ефективних засобів,
застосування яких сприятиме покращанню бізнес-процесів на фінансовому ринку України у
цілому та інформаційного обміну зокрема.

Метою статті є з’ясування можливих напрямів удосконалення  інформаційного обміну на
фінансовому ринку України на основі застосування сучасних інформаційних технологій та
форматів електронного обміну даними.

Рух грошових потоків на фінансовому ринку визначається швидкістю й якістю інформації,
яку отримують інвестори, кредитори, фінансові посередники. Важливу роль у забезпеченні

© Погорєловський С. С., 2011
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інформаційної взаємодії відіграють сучасні інформаційні технології та системи як у внутрішніх,
так і зовнішніх бізнес-процесах фінансового ринку  через внутрішні (корпоративні) та зовнішні
комп’ютерні мережі з використанням різних форматів і протоколів передачі даних (рис. 1).

Саме інформаційні системи виступають джерелом оперативної інформації з детальним
аналізом ситуації на ринку, демонструють інвесторам тенденції динаміки котирувань, що
сформувалися на ринку з урахуванням впливу політичних і фінансових новин, а також
виконують роль повнофункціональних торговельних терміналів тощо. Серед таких систем
визнаними лідерами є інформаційні системи Reuters, Dow Jones, Tenfore та торгівельні
платформи AlfaDirect, Alor-Trade, MetaTrader 4, NetInvestor, Transaq [1, с. 50].

Рис. 1. Схема інформаційної взаємодії учасників фінансового ринку
Джерело: складено автором.

Безмежні можливості для учасників фінансового ринку створюють веб-сервіси глобальної
мережі Internet, яка являє собою нове комунікаційне середовище, що суттєво відрізняється
від традиційних засобів масової інформації. Всесвітня мережа поєднала інтерактивний
характер комунікації з можливостями персоналізації користувачів, забезпечила їх різними
сервісами навігації, пошуку, збереження та обміну інформацією. Так, для електронного обміну
даними між учасниками фінансового ринку через мережу Іnternet існує спеціально
розроблений формат – XML (eXtensible Markup Language – розширювана мова розмітки).
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Цей формат містить не лише текст, але й спеціальні дані про те, що цей текст означає. Фактично
комп’ютер може ,,розуміти” семантику документів не просто через інтерпретацію наборів
символів, як складових документа, а за допомогою комп’ютерного перетворення змісту
документа залежно від значення закладених у нього описів. Використання формату XML
дозволяє автоматизувати обробку ділової інформації, звільняє від трудомістких процесів
ручного введення та порівняння даних, мінімізує можливість помилок, значно збільшує
швидкість обробки фінансових даних [2].

В Україні є приклади ефективного використання формату XML для обміну даними.
Зокрема, форматом звітності платників податків Державною податковою адміністрацією
України затверджено формат (стандарт) електронного документа на основі XML і визначено
правила формування реєстру отриманих і виданих податкових накладних на основі специфікації
XML [3].

Пенсійним фондом України також затверджено формат звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та порядок подання
звітів в електронній формі органам Пенсійного фонду України [4]. Формати вихідних файлів
звітів, що формються програмними комплексами ,,АРМ Звіт страхувальника”, ,,БЕСТ-ЗВІТ”,
,,е –Форма” та XML-формат додатка 23 опубліковано на офіційній веб-сторінці
Інформаційного центру персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

В органах виконавчої влади стандартом електронного документообігу також визначено
формат електронного документа на основі XML [5].

Водночас стандарт XML набув подальшого розвитку у таких форматах:
– SwiftML – мова розмітки бізнес-повідомлень, задокументована у стандарті ISO 20022 [6]

для банків, брокерів, дилерів, інвестиційних менеджерів та інфраструктур фінансового ринку.
SwiftML орієнтована на такі напрями, як підтвердження, кліринг, оплата угод з цінними
паперами [7].

– FpML (Financial Products Markup Language,) – мова розмітки фінансових документів,
що підтримує електронні комерційні операції в сфері фінансів – від електронного трейдингу
і підтверджень до специфікацій інвестиційного портфеля для аналізу ризиків. Створення FpML
було зумовлено відсутністю стандартів для роботи з похідними фінансовими інструментами.
З часом у цей стандарт передбачають включити всі типи небіржових похідних фінансових
інструментів [8];

– OFX (Open Financial Exchange) – специфікація електронного обміну фінансовими даними.
Ця специфікація забезпечує підтримку таких операцій, як виписки по рахунках, виписки по
операціях за кредитними картками, переказ коштів, споживчі платежі, платежі юридичних
осіб, виписки по брокерських операціях і взаємних фондах, включаючи історію транзакцій,
поточний стан і баланси. Здатність OFX забезпечувати узгодженість і єдиний стандарт
переданої інформації сприяє спрощенню і зростанню популярності надання он-лайн послуг
банківського та фінансового обслуговування, а незалежний характер специфікації дозволяє
компаніям вибирати оптимальні для них платформи і системи. Фахівці передбачають, що таке
розширення можливості вибору повинно закономірно призвести до падіння цін на подібні
продукти [9];

– IFX (Interactive Financial eXchange) – специфікація інтерактивного обміну фінансовою
інформацією, що забезпечує обмін фінансовими даними та інструкціями між різними
постачальниками споживчих послуг незалежно від особливостей конкретної мережі або
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платформи. Вона є відкритою і підтримує широкий спектр клієнтських додатків, включаючи
web-додатки, що охоплюють різноманітні фінансові операції [10];

– EbXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language – електронний бізнес з
використанням мови розмітки) – модульний пакет специфікацій для ведення бізнесу через
мережу Internet підприємствами різного розміру та будь-якого географічного розташування.
З появою EbXML компанії отримали стандартний метод обміну даними та бізнес-
повідомленнями, єдині умови підтримки торговельних відносин, визначення та реєстрації
бізнес-процесів. Цей стандарт успішно поєднує електронний обмін даними (electronic data
interchange, EDI) з можливостями XML [11];

– XBRL (еХtensible Business Reporting Language) – це мова ділової звітності. Це найбільш
поширений у галузі фінансів відкритий стандарт обміну електронною звітністю, використання
якого не потребує плати за ліцензію. Цей формат спеціально орієнтований на сферу фінансових
і бухгалтерських розрахунків і узагальнює у собі ідеологію інтелектуальних інструментів
Міжнародних стандартів фінансової звітності [12].

Менш поширеним порівняно з ХМL є формат обміну даними JSON (англ. JavaScript
Object Notation), який є зрозумілим для людей і який легко обробляється та генерується
комп’ютерними програмами. Формат JSON є зручним способом роботи з даними, а коли це
необхідно, дозволяє швидко конвертувати структури даних із XML в JSON і навпаки. ІТ-фахівці
стверджують, що запити JSON менше завантажують сервер і швидше обробляються порівняно
з ХМL [13].

Доцільно також зазначити про активізацію наукових досліджень у напрямі застосування
сервісів мережі Internet, що засновані на семантиці і допомагають виділити змістовну
інформацію з даних, та створення фінансових онтологій і баз знань. Результати аналізу стану
і тенденцій розвитку онтологічних підходів у сфері фінансової і бухгалтерської звітності, які
представлені у роботі Палагіна О. В. та Ріппи С. П. [14], свідчать, що в Україні вирішенню цієї
проблеми приділяється ще недостатньо уваги.

Для автоматизації внутрішніх бізнес-процесів учасників фінансового ринку, таких як:
кредитування, менеджмент-відносин з клієнтами, ведення рахунків, іпотека, формування й
подання звітності в електронній формі, використовують різні програмні рішення, про які
було зазначено вище. Їх вибір і застосування залежить від багатьох факторів, у тому числі і від
фінансових можливостей, рівня компетенції ІТ-спеціалістів і керівництва тощо.

Для підтримки зовнішніх бізнес-процесів застосовують сьогодні різні технології та формати
обміну даними (див. рис. 1). Зокрема, для підтримки Інтернет-банкінгу використовують
протокол передачі даних HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), у разі застосування систем
автоматизованих голосових повідомлень – комп’ютерну телефонію (англ. Computer Telephony
Integration, СТІ), для забезпечення роботи банкоматів – різні специфікації стандарту ХМL.
Електронна звітність підприємств до державних контролюючих органів надається у форматі
ХМL, взаємодія з партнерами відбувається по протоколу FTP (англ. File Transfer Protocol –
протокол передачі файлів), взаємозв’язок з іншими фінансовими установами – через
міжбанківську систему SWIFT (англ. Society for World-Wide Interbank Financial
Telecommunications). Для аудиторів, аналітиків, інвесторів інформація подається у форматі
DOC, XLS, PDF і на паперових носіях, обмін інформацією між учасниками ринку цінних
паперів і Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФ) здійснюється ще
у форматах баз даних (насамперед DBASE – IV, а також DB2, FireBird, MS SQL Server та ін.), але
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все частіше набуває форм, похідних від стандарту XML. Крім того, можуть виникнути
проблеми з розпізнаванням атрибутів та інтерпретацією наданої користувачам інформації у
разі, якщо вона опублікована на веб-сторінці підприємства і складена без дотримання вимог
стандартів фінансової звітності. Існує також проблема пошуку достовірної фінансової та
економічної інформації про підприємство, оскільки відсутні стандартизовані схеми, за якими
можна її знайти.

Необхідно наголосити, що на базі фінансової інформації формуються індекси, рейтинги,
які відіграють важливу роль при ухваленні інвестиційних рішень. Основне призначення
фінансової звітності – надати користувачам повну, достовірну інформацію про майновий та
фінансовий стан підприємства, його фінансові результати та ефективність господарювання
за звітний період. Саме корпоративна звітність є комплексним інформаційним продуктом,
що характеризує фінансові та нефінансові аспекти діяльності, дозволяє проаналізувати
фінансово-економічний стан, визначити перспективи розвитку, довгострокову стійкість,
потенційні можливості суб’єкта господарювання.

Водночас використання великої кількості різнопланових систем, технологій, форматів,
специфікацій зумовлює певні ризики інтеграції та уніфікації фінансової інфраструктури,
потребує відповідних знань і вмінь від ІТ-спеціалістів, а також значних фінансових і часових
витрат, подолання і зменшення яких значною мірою може бути реалізовано на платформі
відкритих систем і стандартів XML.

Одним із перспективних напрямів удосконалення інформаційного обміну серед учасників
фінансового ринку є запровадження формату XBRL як інструменту обміну та аналізу
фінансової інформації. При цьому комп’ютери здатні самостійно працювати з даними,
представленими у цьому форматі, зокрема розпізнавати інформацію в документі, відбирати
її, аналізувати, обмінюватися нею з іншими комп’ютерами і різними способами надавати її
користувачам. Це значно збільшує швидкість обробки даних, дозволяє автоматично перевіряти
інформацію та мінімізує кількість помилок. Застосування мови XBRL при підготовці звітності
надає багато переваг як  емітентам, так і користувачам інформації – інвесторам, фінансовим
інтеграторам, партнерам, аудиторам, регуляторам тощо. Найбільш вагомими перевагами є
можливість порівнювати фінансову інформацію компаній, що надходить із різних джерел,
простота аналізу та управління даними для різних цілей [15]. При використанні формату XBRL
аналітик може не лише переглянути дані компанії, яка його цікавить, а й оперативно отримати
інформацію щодо відповідних показників по всіх компаніях певної галузі або всієї країни,
конвертувати отримані дані у спеціальну програму для їх аналізу (Statgraphics, Gnumeric тощо).
Крім того, такий формат дозволяє отримати із однієї специфікації XBRL множину вихідних
форм фінансової інформації для зацікавлених користувачів (рис. 2). Тобто використання
XBRL можливе як при поданні обов’язкової звітності в державні контролюючі органи, так і
для представлення звітів на спеціалізованих ресурсах у мережі Internet. Вважаємо також, що
доцільно удосконалити режими роботи Електронної системи комплексного розкриття
інформації ДКЦПФ щодо можливості використання формату XBRL.
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Рис. 2. Напрями використання стандарту XBRL*
*Джерело: складено автором.

Формат XBRL офіційно рекомендовано для використання у більшості розвинених країн
світу (Німеччині, Швеції, Австрії, Нідерландах тощо). Він підтримується найбільшими світовими
фондовими біржами. Зокрема, у США з 2009 року формат XBRL є обов’язковим стандартом
представлення фінансової звітності [16]. До 2012 року відповідно до вимог Комісії з цінних
паперів і фондового ринку (Securities and Exchange Commission, SEC) передбачено
обов’язковий перехід для всіх емітентів цінних паперів на формат XBRL.

Водночас аналіз існуючих практик застосування формату XBRL[17] і досвід роботи з
відкритим програмним забезпеченням Arelle (рис. 3), що забезпечує перегляд XBRL форматів,
таксономій та валідацію структури документів, свідчать про існування певних недоліків при
його реалізації.

Рис. 3. Режим перегляду файла у форматі XBRL у програмному забезпеченні Arelle*
*Джерело: отримано автором з програмного забезпечення Arelle
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Насамперед формування звітності у форматі XBRL потребує розробки таксономії
підприємства відповідно до затверджених вимог, що вимагає значних зусиль з боку фахівців.
У разі відсутності вмінь і навичок створення файла у форматі XBRL виникає потреба в
аутсорсінгу, що призводить до збільшення вартості формування фінансової звітності. Крім
того, досить висока вартість систем, які формують звітність у форматі XBRL і навчання
персоналу, труднощі адаптації. Водночас діяльність підприємства стає більш прозорою, дані
файла XBRL залишаються доступними в мережі Internet у будь-який час, а тому потребують
більшої безпеки для забезпечення їх цілісності.

Отже, у разі якщо підприємства України формуватимуть фінансову звітність із
використанням формату XBRL з таксономією міжнародних стандартів фінансової звітності,
це забезпечить її прозорість, сприятиме покращанню відносин з партнерами, залученню
іноземних інвесторів в економіку України та у цілому зростанню її конкурентоспроможності.

В Україні поки що гальмується процес використання формату XBRL, відсутня відповідна
нормативна база для його розширеного впровадження. Разом з тим порівняно з іншими
країнами для впровадження електронної звітності у форматі XBRL в Україні необхідно мінімум
витрат, оскільки міжнародний ринок пропонує достатньо велику кількість програмних
продуктів для реалізації формату XBRL, а основу звітності – таксономії – розробили міжнародні
організації. Основною проблемою, на нашу думку,  є відсутність фахівців, які зможуть
використовувати цей інструмент.

Необхідно також підкреслити, що застосування вітчизняними фінансовими інститутами
сучасних інформаційних технологій не лише забезпечує технологічну складову
конкурентоспроможності фінансового сектору на світових фінансових ринках, але є також
запорукою розвитку інноваційних технологій у нашій країні. Прикладом таких нововведень є
впровадження пластикових карток платіжних систем у банківській сфері.

Отже, найбільш перспективними напрямами реформування відносин учасників
фінансового ринку, спрямованих на становлення та розвиток ринкових відносин, покращання
розкриття фінансової інформації є запровадження стандартів міжнародної фінансової звітності
засобами сучасних інформаційних технологій на основі XML та інших похідних форматів, що
надають можливість:

– фахівцям сфокусувати зусилля переважно на аналізі, прогнозуванні й ухваленні рішень,
звільнивши їх від трудомістких операцій, обліку, збору, складання та підготовки облікових і
звітних даних. При цьому значно зростає оперативність, обґрунтованість і результативність
фінансових рішень;

– фінансовим інститутам суттєво підвищити швидкість здійснення міжнародних операцій
та переміщення ресурсів між окремими сегментами фінансового ринку за допомогою сервісів
мережі Internet;

– учасникам фінансового ринку підвищити інформаційну ліквідність фінансової звітності,
яка формується у форматі XBRL, що, у свою чергу, забезпечує також і додаткові інвестиції в
економіку країни.

Тому учасникам фінансового ринку України необхідно активно реагувати на новації ІТ-
індустрії, оскільки саме вони разом з МСФЗ забезпечують такому ресурсу, як ,,капітал”,
істотну мобільність і рухливість у міжнародному масштабі.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ
Статтю присвячено висвітленню методологічних основ дослідження ефективності

системи адміністрування податків. Показано, що ефективність податку і ефективність
системи адміністрування не є тотожними поняттями як у методологічному, так і в
аналітичному контексті. Доведено, що модель податку зумовлює специфіку його
адміністрування, а тому оптимальним може вважатися лише такий податок, який має
високий рівень ефективності адміністрування.

The article is devoted to methodological foundations of research on effectiveness of tax
administration. It is shown that the effectiveness of tax and the effectiveness of tax administration
are not the same concepts as methodological approach, and so in the analytic context. Proved
that the model of tax makes peculiarities and specification of its administration, and therefore
tax must be regarded as optimal only in the case of high level of efficiency of its administration.

Ключові слова: податок, система адміністрування податків, фіскальна ефективність,
модель податку, методологія, витрати адміністрування.

З ухваленням і набуттям чинності Податкового кодексу в Україні розпочався новий етап
розвитку вітчизняної системи оподаткування. Кодифікація податкового законодавства
дозволила насамперед упорядкувати нормативно-правову базу системи оподаткування,
відповідно відбулися якісні зміни системи в цілому. Так, зменшено загальну кількість податків,
створено передумови для залучення нових об’єктів оподаткування, за окремими податками
відбулися зміни в механізмах їх функціонування, істотно вдосконалено елементи основних
бюджетоутворюючих податків. Зрозуміло, що за таких обставин не залишилася незмінною
система адміністрування податків (далі – САП) і зборів як похідна від податкової структури та
податкових механізмів, на підставі яких функціонує система оподаткування. Якщо такі зміни
в САП не відбулися, то найближчим часом вони повинні обов’язково статися, оскільки в
іншому випадку ця система буде працювати малоефективно. Налаштування САП відповідно
до змін, що відбулися, є необхідно умовою її ефективності, проте не достатньою. Таке
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„автоматичне налаштування” повинно відбуватися постійно, оскільки усі складові системи
оподаткування у відповідь на зміну зовнішніх обставин також видозмінюються і є
взаємозалежними.

З огляду на це актуальним є дослідження методологічних підходів, що будуть використані
в процесі аналізу та оцінки ефективності функціонування САП.

Головним критерієм результативності функціонування САП є критерій її фіскальної
ефективності. Це стосується не тільки САП, а також адміністративного процесу в цілому,
оскільки ефективність можна оцінювати як з позицій системного аналізу, так і протягом певного
часового інтервалу.

Необхідно відразу зазначити, що існує принципова відмінність між ефективністю системи
оподаткування та ефективністю САП. Оскільки САП є складовою системи оподаткування [1,
с. 55], то до неї як до елемента системи для оцінки ефективності можуть застосовуватися
критерії, що використовують при оцінці ефективності системи в цілому. Однак тотожність
критерію ефективності на загальнометодологічному рівні зникає, коли відбувається його
застосування в аналітичних цілях до певного явища або процесу, що має власну специфіку.
Крім того, оцінка за тим чи іншим критерієм системи та її складових відбувається в ієрархічному
порядку, відповідно до взаємозв’язків її складових, які формують характерні особливості цілої
системи.

Пояснимо це на прикладі. У науковій літературі дуже часто зустрічаються такі поняття, як
„фіскальна ефективність податків (системи оподаткування)” та „фіскальна ефективність САП”.
Виходячи з контекстного аналізу багатьох текстів, стає зрозуміло, що ці поняття або повністю
ототожнюються або відсутні їх чіткі визначення, тому не можна зрозуміти межі співвідношення
між ними. Але абсолютно зрозуміло, що це не тотожні поняття.

Фіскальна ефективність системи оподаткування – це здатність існуючої системи
оподаткування систематично (згідно з потребами бюджетного процесу) і в повному обсязі
(відповідно до існуючих об’єктів, баз і рівня ставок податків) акумулювати надходження від
сплати податків до державного бюджету.

Фіскальна ефективність САП – це результативність процесу, механізмів і засобів
адміністрування податків.

З аналітичного погляду відмінність між цими поняттями є ще більш глибокою.
Фіскальна ефективність системи оподаткування зазвичай визначається як співвідношення

податкових надходжень до бази оподаткування. Якщо оцінюється фіскальна ефективність
окремого податку, то податкові надходження за цим податковим у чисельнику співвідносяться
з вартісною оцінкою його бази оподаткування. Існує також показник фіскальної ефективності
податку, який визначають так:

ЕП= (ПН / БО) / НСТ, (1)
де ФЕП – фіскальна ефективність податку;
ПН – податкові надходження до бюджету за даним податком, грн;
БО – вартісний вимір бази оподаткування даним податком, грн;
НСТ – нормативна ставка даного податку.

При цьому ФЕП  1;0 , а для фіскально ефективного податку показник ФЕП   1.
Вираз у дужках рівняння 1 є ніщо інше як середня ефективна (імпліцитна) ставка даного

податку [2]. Коли порівняємо цей показник із нормативною ставкою податку, як у виразі 1, то
отримаємо коефіцієнт ФЕП, який може бути більшим, меншим або дорівнювати одиниці.
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Залежно від конкретного значення цього коефіцієнта можна визначити високу, низьку або
достатню фіскальну ефективність конкретного податку.

Така логіка аналізу може поширюватися в цілому на систему оподаткування, коли
фактично вираз у дужках рівняння 1 – це податковий коефіцієнт, а нормативну ставку податку
для системи оподаткування взагалі можна обрахувати як середньозважену нормативну ставку
усіх податків із відповідними вагомими коефіцієнтами, що оцінюються на основі
співвідношення обсягів баз оподаткування усіх існуючих податків.

На відміну від цього фіскальна ефективність САП визначається як співвідношення між
акумульованими сукупними податковими надходженнями та витратами адміністрування,
тобто витратами, які були потрібні для збору податків.

Формально це співвідношення можна передати так:

ФЕСАП = ПН / (


n

i

ВА
1

), (2)

де ФЕСАП – фіскальна ефективність системи адміністрування податків;
ПН – податкові надходження до бюджету від сплати податків, грн;
ВА – витрати адміністрування i-го суб’єкта податкових відносин, грн, i = 1,n;
n – кількість суб’єктів податкових відносин, що формують величину витрат адміністрування

податку.

При цьому ФЕСАП  1;0 , а висока ефективність адміністрування податкуу
характеризується умовою: ФЕСАП   0.

Кількість суб’єктів податкових відносин може варіюватися. Зрозуміло, щонайменше, таких
суб’єктів два. Це безпосередньо платник податку та податкові органи, що адмініструють
податки. Можуть також витрати адміністрування складатися з витрат третіх осіб: консультантів,
адвокатів, суду тощо.

Не складно помітити, що у виразі у дужках рівняння 1 та у знаменнику рівняння 2
представлені різні показники. Саме вони пояснюють принципову відмінність між поняттями
і відповідними показниками фіскальної ефективності системи оподаткування та фіскальної
ефективності САП.

Тому фактори, які впливають на базу оподаткування певного податку і суму витрат
адміністрування певного податку, є різними.

Таблиця 1
Фактори, що впливають на величину бази оподаткування та величину витрат

адміністрування

Джерело : розроблено авторами.

Фактори бази оподаткування Фактори витрат адміністрування
1. Рівень доходів підприємств,
населення.

1. Кількість державних структур, що
адмініструють сплату податків.

2. Рівень тінізації економіки, умови
ведення бізнесу.

2. Чисельність працівників органів,
що адмініструють сплату податків.

3. Соціально-економічні умови в
країні.

3. Продуктивність праці працівників
фіскальних органів, фонд оплати
їхньої праці.

4. Рівень відкритості економіки
(обсяги експорту, імпорту) тощо

4. Поділ праці, форма організації
праці, судові витрати
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Як видно з таблиці, фактори бази оподаткування окремого податку – це здебільшого
загальноекономічні чинники, які характеризують стан і рівень розвитку економіки країни.
Водночас фактори витрат адміністрування здебільшого характеризують рівень розвитку
інституційної системи країни, відображають специфіку організації роботи фіскальних органів,
поділ їх повноважень і функцій тощо.

Існують також спільні фактори, серед яких, зокрема, можна назвати такий чинник, як
потенціал конфліктності між платниками податків і фіскальними органами. Якщо потенціал
конфліктності істотний, то це призводить до зростання масштабів тіньової економіки, ухилення
від оподаткування, що безпосередньо впливає на величину бази оподаткування окремого
податку. Крім того, якщо потенціал конфліктності високий, то зростають судові витрати, що за
ланцюговим ефектом зменшує фіскальну ефективність САП.

На нашу думку, одним із найбільш значущих факторів, що впливають як на фіскальну
ефективність системи оподаткування, так і САП, є такий чинник, як модель податку.

Кожний податок характеризується своїми специфічними характеристиками, такими як:
концепція податку, його механізм, елементи (об’єкт, база, ставка, порядок обчислення,
податковий період тощо), що в сукупності утворюють модель податку. Зрозуміло, що модель
податку визначає специфіку формування бази оподаткування, а також специфіку
адміністрування податку.

Так, одна з основних особливостей адміністрування прямих податків (наприклад, податку
на прибуток і податку на доходи фізичних осіб) полягає у тому, що суми податкових зобов’язань
визначаються згідно з інформацією, поданою платником податку у своїх деклараціях. Тобто
якщо сума податкових зобов’язань визначається за результатами декларування доходів, то
відповідно, у платника податку повинна бути можливість здійснювати цей процес на
систематичній основі, у фіскальних органів – відповідні структури, які щонайменше здійснюють
камеральну перевірку поданих декларацій. Водночас у платників податків виникає можливість
і спокуса у випадку наявного високого потенціалу конфліктності чи недостатньо ефективного
адміністрування податків з боку фіскальних органів приховувати частку своїх доходів або
навіть доходи в повному обсязі, що складають базу оподаткування.

Підтвердити дану тезу можна таким фактом. За даними податкової служби АР Крим, у
2008 – 2010 рр. у цьому регіоні не отримували жодних доходів 291 тис. громадян. Одночасно
частина цих осіб протягом зазначеного періоду придбавала рухоме та нерухоме майно, також
у їхній власності перебувають великі земельні ділянки, в тому числі й у курортних регіонах.

На підставі цього можна зробити висновок, що модель податку впливає не лише на
специфіку його адміністрування, а також безпосередньо на величину бази оподаткування.
Модель податку формує ставлення платників до нього, формує поведінку платників податків,
що відображається у зворотному напрямі через біхевіористичні ефекти на податкових
надходженнях до бюджету та на ефективності функціонування САП [3].

Залежність ефективності функціонування САП від моделі податку можна проілюструвати
на прикладі системи адміністрування ПДФО. Так, загальновідомим є той факт, що більше
90 % усіх надходжень від сплати ПДФО протягом досить тривалого періоду (2003–2010 рр.)
забезпечується за рахунок трудових доходів громадян, тобто фактично за рахунок їх заробітної
плати. Оскільки податок утримується податковими агентами – роботодавцями, то, на перший
погляд, досить ефективним із фіскального погляду є як самий податок, так і процес його
адміністрування. Проте для того щоб зробити коректний висновок про те, наскільки фіскально
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ефективною є САП, необхідно провести розрахунки з урахуванням витрат адміністрування
усіх учасників процесу: податкових агентів, платників, податкових органів та ін. У результаті
подібних розрахунків може з’ясуватися, що витрати податкових агентів на адміністрування
податку значно перевищують сукупні витрати платників податків, якщо здійснюється
декларування доходів самостійно. За умови рівності адміністративних витрат податкових
органів у зазначених випадках це може означати, що адміністрування ПДФО на основі процесу
самостійного декларування доходів є набагато ефективнішим.

Окремо необхідно зазначити про те, що в науковій літературі, присвяченій проблемі
оподаткування, досить поширеним є застосування поняття „оптимальний податок”. З позиції
теорії оподаткування оптимальним вважається податок, який забезпечує максимізацію певної
цільової функції (як правило, функція суспільного чи індивідуального добробуту) за певних
обмежень. Обмеженнями зазвичай виступають вимоги перерозподілу доходів від багатих до
бідних, бюджетні обмеження домогосподарств, величина державного бюджету тощо. Цільова
функція та обмеження можуть варіюватися залежно від обраного методологічного підходу і
вихідних припущень моделі. На підставі цього визначається оптимальна ставка податку. Проте
в абсолютній більшості моделей ніяких рівнянь, що описують ефективність САП, як додаткові
обмеження моделі в процесі аналізу не використовуються. Нехтування вимогою ефективності
САП означає, що податок не є оптимальним, оскільки модель не враховує ефективність
адміністрування.

У зв’язку з цим можна повністю погодитися з Д. Некіпеловим, який зазначає, що „в умовах
ухилення від сплати податків витрати на адміністрування оптимальної податкової шкали податку
можуть перевищувати виграш, який пов’язаний з переходом від неоптимальної податкової
шкали, адміністрування якої здійснюється значно легше, до податкової шкали, що є
оптимальною, проте її адміністрування пов’язано з суттєвими адміністративними
витратами” [4, c. 13–14].

Тому у процесі визначення фіскальної ефективності як податку, так і САП необхідно
враховувати також витрати на оптимізацію та ухилення від сплати податків.

Витрати оптимізації податкових зобов’язань – це послуги податкових консультантів, юристів,
вартість курсів з підвищення кваліфікації для бухгалтерів тощо.

Витрати ухилення від сплати податку – це судові витрати, послуги юристів, адвокатів,
послуги з конвертації готівки, хабарі, „відкати” тощо.

Існування цих витрат, крім офіційних витрат адміністрування податку платниками, означає
додаткове збільшення знаменника у рівнянні 2. Зрозуміло, такі витрати здійснюються для
того, щоб зменшити та/або приховати базу оподаткування і, відповідно, податкові надходження.
Взаємозв’язок між цими витратами, витратами адміністрування і податковими надходження
описаний відомою моделлю Алінгама – Сандмо [5]. Необхідно зазначити, що в цій та інших
моделях основне припущення – це схильність платника до ризику, яка оцінюється як імовірність
бути виявленим порушником податковими органами. Ця ймовірність також має свою „ціну”,
тобто це є витрати, які обов’язково необхідно враховувати при дослідженні фіскальної
ефективності САП.

Тому методологічною основою дослідження ефективності функціонування САП слугує
сучасна інституційна теорія, в межах якої для вирішення гносеологічних завдань науки
використовують теорію транзакційних витрат, теорію контрактів. Кожний із зазначених
методологічних підходів має свої переваги та недоліки, описані в економічній літературі [6].
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На нашу думку, найбільш продуктивним є методологічний підхід інституційної теорії,
який полягає у застосуванні організаційно-управлінського підходу до аналізу предмета
дослідження, а саме теорії транзакційних витрат. Теорія контрактів також є надзвичайно
важливою для пояснення концепції добровільності сплати податків, дотримання податкового
законодавства (англ., tax compliance), яку в сучасній економічній науці широко використовують
для аналізу ефективності процесу адміністрування податків.

Необхідно зазначити, що в теорії існує значно більша кількість критеріїв, які слугують
засобами визначення ефективності функціонування системи оподаткування в цілому. Ці
критерії у формально-логічному контексті були розроблені ще А. Смітом і ґрунтуються на
застосуванні принципів ефективності, рівності, простоти системи оподаткування. Але вони є
достатньо абстрактними і малопридатними безпосередньо для здійснення емпіричного аналізу.
Сьогодні „під ефективною податковою системою ми розуміємо таку, що мінімізує
надлишковий (некомпенсований суспільними благами) податковий тягар і, відповідно,
негативний (деструктивний) вплив податків” [7, с. 87]. Це загальновідома концепція
А. Харбергера [8]. Тобто в її межах ми співвідносимо прямі економічні втрати від
запровадження податку з тими суспільними послугами (як якістю, так і кількістю), що
отримуємо від держави, і оцінюємо ефективність системи оподаткування в цілому.

Це зрозуміло вже на загальнометодологічному рівні, наприклад, якщо розглядати
концепцію „податкового тягаря” А. Харбергера. Йдеться про те, що некомпенсований
суспільними благами податковий тягар, тобто його величина, повинна також враховувати
втрати суспільного, та, врешті-решт, індивідуального споживчого прибутку, що виникають
внаслідок відволікання ресурсів на адміністрування податків. Адже податкові доходи держави
не надходять автоматично, економічна система повинна витрачати певні ресурси на їх
продукування. Оскільки величина витрат на адміністрування податків не може бути нульовою,
то це відповідно збільшує, в термінах А. Харбергера, „податковий тягар”. Наш висновок
повністю підтверджує слова Дж. Бьюкенена, який зазначав, що в процесі ефективності аналізу
системи оподаткування насамперед на концептуальному рівні необхідно порівняти чисті
прямі вигоди та чисті прямі витрати оподаткування з витратами здійснення організації самої
такої діяльності [9, с. 77 78]. При цьому обов’язково необхідно враховувати усі такі витрати,
тобто витрати, які здійснюють державні структури, що займаються адмініструванням податків.
Адже в різних країнах світу є різні системи (як за формою, так і за сутністю) державного
управління та адміністрування податків.

А. Сандмо зазначає, що „в сучасній теорії оподаткування витрати функціонування
податкової системи найчастіше ототожнювалися з витратами, що призводять до втрати
ефективності економічної системи внаслідок спотворюючих ефектів податків (зокрема,
надлишковий податковий тягар як некомпенсована втрата споживчого прибутку – авт.). В той
час як прямі витрати збору податків, на противагу цьому, практично не
враховувалися” [10, c. 3].

З огляду на це Дж. Шлемродом розроблена концепція, сутність якої полягає у тому, що
існує необхідність у визначенні загальної суми витрат, яка витрачається при зборі податків. Ця
величина повинна включати: (1) засоби, які витрачаються державою на утримання податкової
служби; (2) засоби, які витрачаються платниками на адміністрування податків; (3) і суми
коштів, які витрачаються третіми особами на ці само цілі [11]. По суті, такий підхід якнайкраще
відображає сутність принципу економічності (іншими словами ефективності), який необхідно
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покласти в основу методології дослідження ефективності САП. Стосовно цього А. Бризгалін
зазначає, що „інша сторона принципу економічності полягає в тому, що необхідно визначати
не тільки витрати держави на збір податків, але й витрати платника на його обрахування та
сплату” [12, с. 25].

З погляду методології транзакційної теорії подібний підхід є не лише корисним, а й
надзвичайно зручним, оскільки дозволяє визначити ефективність адміністрування,
здійснюючи функціонально-вартісний аналіз цього процесу, зокрема на підставі рівнянь 1 та
2. Це традиційний прийом економічного аналізу, він дозволяє виявити ефективність
економічного процесу, встановивши співвідношення між доходами і витратами.

Корисність методологічного підходу Дж. Шлемрода полягає у тому, що цей підхід дозволяє
виявити усі витрати дотримання податкового законодавства (англ., costs of tax compliance).
Фактично це витрати, що подані у знаменнику рівняння 2, за винятком витрат ухилення від
сплати податків. Останні – це витрати невиконання правил та умов податкового законодавства
(англ., costs of tax non-compliance). Витрати перебування суб’єкта господарювання поза
межами легальної економіки та, відповідно, чинної системи оподаткування, також є фінансово-
матеріальними, іноді досить високими.

Прикладом того, як потрібно підходити до вивчення цієї проблеми з позиції методології
економічної науки є підхід у межах концепції „економіки злочину”, що був створений та
розвинений Г. Беккером [13, с. 282 328]. Екстраполюючи його напрацювання на предметну
сферу нашого дослідження, можна стверджувати, що ухилення від сплати податків буде
відбуватися доти, доки вигоди від цієї дії будуть вищими за вигоди від їх сплати. До перших
відносимо, якщо дуже спрощено, пряму економію витрат платника податку внаслідок
уникнення своїх податкових зобов’язань, а до других – суму непрямих вигод від потенційного
уникнення штрафних санкцій чи кримінальної відповідальності, економії витрат на ведення
подвійної бухгалтерії, судових витрат, розробку злочинних схем тощо. Тому державна
оптимальна політика в цій сфері повинна вибудовуватися виходячи із співвідношення між
економією витрат на поліцію та суди, яку можна отримати за рахунок зниження активності з
затримання та засудження злочинців, та збільшенням кількості злочинів, які почнуть здійснювати
схильні до ризику індивіди при послабленні невідворотності покарання.

Доцільно також зазначити, що методологія оцінювання ефективності САП у межах теорії
транзакційних витрат не обмежується лише функціонально-вартісним аналізом. Подібна
оцінка може здійснюватися в більш ширшому інституційно-організаційному контексті, а саме
як чи наскільки ефективно податкова служба функціонує для досягнення поставлених цілей і
виконання існуючих завдань. У багатьох організаціях ефективність їх функціонування може
вимірюватися за трьома рівнями, які є взаємопов’язаними між собою.

На стратегічному рівні загальна оцінка ефективності функціонування організації чи
установи може бути оцінена за допомогою окремих індикаторів, наприклад, фінансові,
комунікативні показники, показники компетентності менеджменту і персоналу тощо.

На операційному рівні відповідна оцінка може бути отримана на підставі показників
ефективності випуску продукції чи якості надання послуг.

На індивідуальному рівні такими індикаторами виступають встановлені стандарти якості
чи індивідуальні критерії оцінювання. Ця найнижча ланка адміністрування податків
характеризується індивідуальним, особистим контактом між працівниками податкових органів
і платниками податків. Результативність (доброзичливість, компетентність, толерантність тощо)
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цих відносин в адміністративному процесі також має важливе значення. Стосовно цього
В. Мельник зазначає: „сучасні технології адміністрування податків складні у застосуванні.
Тому реалізація конкретних управлінських рішень стратегічного і тактичного характеру вимагає
наявності спеціально підготовлених працівників, кожний з яких повинний мати достатній рівень
фінансово-економічних знань, розуміти специфіку організації стосунків з людьми, формувати
та спрямовувати їх відповідно до основних цілей оподаткування та діючих правил. Серед
головних якостей службовця, необхідних у сфері адміністрування податків, потрібно виділити
внутрішню самостійність, прагнення до саморозвитку, здатність до самоконтролю, вміння
впливати на оточуючих та переконувати їх” [14, с. 298]. З огляду на це ефективність САП повинна
визначатися не тільки на стратегічному чи операційному рівнях на основі аналізу фінансово-
економічних показників, а й на індивідуально-особистому рівні взаємовідносин між
податківцями та платниками податків, що, в свою чергу, є необхідною передумовою
формування податкової культури суспільства, самосвідомості платників і переходу від практики
примусового стягнення податків до їх добровільної сплати.

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.
По-перше, ефективність податку і ефективність САП не є тотожними поняттями.

Враховуючи те, що правила і стандарти САП у цілому зумовлені особливостями, специфікою
або податку, або податкової системи в цілому, тому методологічне і гносеологічне
співвідношення між цими поняттями подібне до співвідношення цілого до часткового.
Результативність САП формує рівень ефективності податку, що обов’язково необхідно
враховувати під час аналізу, моделювання податкової системи. Зокрема, сучасна теорія
оптимального оподаткування нехтує цими обмеженнями, на що вказують різні вчені, тому
податок не може вважатися оптимальним, якщо ефективність його адміністрування є низькою.

По-друге, модель податку з усіма її складовими елементами зумовлює специфіку процесу
його адміністрування. Така специфіка, в свою чергу, зумовлює рівень та обсяги витрат
адміністрування, формує здебільшого, але не лише вона, поведінкові ефекти, наприклад, рівень
добровільності сплати податків, податкову культуру в суспільстві.

По-третє, з погляду економічного аналізу найбільш продуктивною для цілей дослідження
ефективності САП є теорія транзакційних витрат. Адже на її основі виникає можливість
підрахувати не лише витрати усіх суб’єктів податкових відносин, а також оцінити витрати
дотримання (costs of tax compliance) і недотримання податкового законодавства (costs of tax
non-compliance). Однак навіть тут існують певні аналітичні труднощі. Зокрема, з огляду на
існуючу структуру системи органів ДПС України можна зробити висновок, що в процесі
адміністрування податковою службою використовується змішаний, функціонально-
процесний підхід. Це ускладнює проведення аналізу ефективності САП як за окремими
податками, так і системи в цілому. Адже при визначенні фіскальної ефективності
адміністрування окремого податку існує необхідність у розподілі сукупних витрат
адміністрування податкової служби внаслідок їх декомпозиції і визначення на цій основі
розміру витрат тих структурних підрозділів податкових органів, які мають, безпосереднє
відношення до адміністрування даного конкретного податку. Зробити такий аналіз дуже
складно як з практичних, так і з теоретичних міркувань.
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ

У статті проведено аналіз сучасного стану податкового регулювання ринку
нафтопродуктів в Україні. Виявлено проблеми, що впливають на розвиток
нафтопереробної галузі, а також надано пропозиції щодо шляхів оптимізації державного
регулювання національного ринку нафтопродуктів.

The article analyzes the current state of the tax regulation of the oil products market in
Ukraine.  There are problems that affect the development of the oil industry and also provided
suggestions for to optimize the state regulation of national oil products market.

Ключові слова: податки, акцизний податок, податкове регулювання, ринок
нафтопродуктів, нафтопереробна промисловість.

Реформування податкової системи, яке в Україні має перманентний характер, досить часто
здійснюється без урахування та відповідного дослідження впливу податкових важелів на окремі
сегменти національної економіки. Зазначене стосується і ринку нафтопродуктів, який
здебільшого формується за рахунок імпорту. Постійне підвищення цін на нафтопродукти, які
реалізуються в Україні, є одним з факторів прямого впливу на рівень інфляції та безпосередньо
на ділову активність суб’єктів господарювання.

Національний ринок нафтопродуктів на сьогодні повністю залежить від зовнішніх ризиків,
зокрема і від світових цін на нафту. Тому регулювання даного ринку повинно полягати у
створенні стратегічної програми здійснення впливу на такі дестабілізуючі фактори. Одним із
елементів цієї програми є ефективне застосування податкових важелів, а також засобів
нетарифного регулювання.

Дослідженню ринку нафти та нафтопродуктів науковці приділяють значну увагу. Крім
того, після прийняття в Україні цілого ряду законодавчих актів щодо стимулювання
виробництва альтернативних видів палива велика кількість публікацій була приділена
безпосередньо перспективам виробництва такого палива в вітчизняних умовах розвитку
відповідних сегментів національної економіки. До таких публікацій можна віднести розробки
В. І. Бойка, П. І. Гайдуцького, С. М. Кваші, П. Т. Саблука, О. М. Шпичака та ін.
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Для України формування ефективної системи оподаткування ринку нафтопродуктів є
одним з стратегічних напрямів впровадження змін у податкову систему. Особливо це
стосується використання в державному регулюванні акцизного податку, ПДВ, ввізного мита,
а також різних заходів нетарифного регулювання. Крім того, в Україні дотепер немає
фундаментальних досліджень з цієї тематики. Виходячи з зазначеного, вивчення шляхів
підвищення ефективності використання податкових важелів у регулюванні ринку
нафтопродуктів, визначення стимулів для розвитку виробництва альтернативних видів палива,
встановлення перспектив розвитку вітчизняного ринку нафтопродуктів визначило мету цього
дослідження, яке, в тому числі, має і прикладне значення.

В умовах ринкової економіки, як показує досвід багатьох країн світу, вагоме місце у
державному регулюванні економічних процесів посідає використання податкових важелів.
Регулювання економічних процесів здійснюється через застосування засобів податкової
політики щодо стимулювання змін поведінки учасників процесу суспільного виробництва
через переорієнтування ресурсів на виконання завдань, які стоять перед економічною системою
в цілому [1, с. 28]. З огляду на це проблеми впливу податкових важелів на економічні процеси
і використання цього впливу в стимулюючому напрямі має особливе значення. Дане питання
набуло актуальності після проведення податкової реформи, наслідком якої стало прийняття
Податкового кодексу України (далі – Кодексу) [2]. Податкове стимулювання здійснюється за
допомогою системи інструментів, серед яких можна виокремити такі: маніпулювання
податковими ставками, перегляд складу платників, податкової бази, надання податкових пільг.
Найбільш вживаними у цьому переліку інструментами є диференціація податкових ставок і
застосування пільгового режиму оподаткування [3, с. 69].

Нафтопереробна промисловість України залишається однією з бюджетоутворюючих, хоча
останні роки її внесок у формування дохідної частини бюджету країни постійно знижується.
Так, у 2009 році питома вага надходжень податків від підприємств нафтопереробної
промисловості становила 4,6 %, а у 2010 році – 2,9 %. Однак потрібно зазначити, що найменше
значення цього показника було зафіксовано в 2008 році – 0,6 % загальних податкових
надходжень (контрольовані ДПА України). Така ситуація виникла після того, коли вказаній
групі платників податків було відшкодовано з бюджету ПДВ на загальну суму 1,3 млрд. грн
при загальній сплаті податку 18,1 млн грн (частка операцій, що оподатковуються за ставкою
20 %, становила 80,9 % від загального показника) [4].

Нафтопереробна промисловість є стратегічною галуззю народного господарства, від якої
залежить добробут українського народу. Зважаючи на це, відтворення та подальший розвиток
нафтопереробної промисловості є однією з передумов подолання кризових явищ і сталого
економічного розвитку. У структурі сплачуваних податків підприємствами нафтопереробної
промисловості визначальне значення мають надходження від сплати акцизного збору (з
набранням чинності Кодексу – акцизного податку (табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка сплати податків підприємствами нафтопереробної промисловості України*

млн грн

* – за платежами, контроль за сплатою яких покладено на органи Державної податкової служби
України.

Взагалі використання специфічних акцизів в Україні має майже двадцятирічну історію,
при чому окремі періоди його застосування були досить суперечливими. На сьогодні
найбільш актуальними залишаються питання визначення оптимального рівня застосування
акцизного податку та підвищення ефективності його безпосереднього використання в
регулюванні рівня виробництва та споживання окремих підакцизних товарів, а також
стимулювання виробництва високоякісної вітчизняної продукції. Саме тому одним із завдань,
які ставилися при реформуванні вітчизняної податкової системи, було визначення економічно
обґрунтованого рівня і структури ставок податків, забезпечення виконання ними функцій,
пов’язаних із регулюванням виробництва та споживанням окремих товарів, а також наближення
механізму справляння специфічних акцизів до вимог законодавства ЄС.

Протягом усього періоду використання специфічного акцизу в національній податковій
системі роль оподаткування нафтопродуктів на формування загальних надходжень податку
залишається однією з визначальних. Так, у 2010 році 21 суб’єктом господарювання було
сплачено до бюджету 3,8 млрд. грн акцизного збору з нафтопродуктів вітчизняного
виробництва. Крім того, саме надходження акцизного збору становили 92,6 % від загальних
податкових надходжень від підприємств нафтопереробної промисловості. Така ситуація
спостерігалася і в попередні роки, а в окремі з них надходження від акцизного збору значно
перевищували загальні надходження по галузі (внаслідок наявності великих сум бюджетних
відшкодувань ПДВ вказаним платникам податків).

Унаслідок зміни напрямів податкової політики в Україні, величини сукупного попиту,
якісних у ньому зрушень, а також через внесення змін у законодавство з оподаткування
специфічним акцизом у 2005–2010 роках відбулися суттєві зміни і в структурі надходжень
акцизного збору з вітчизняних товарів. Зміни насамперед стосувалися як підвищення величини
ставок оподаткування, так і умов стягнення податку до бюджету. Якщо характеризувати
структурні зміни, які відбулися протягом зазначеного періоду, то у 2005 році у структурі
надходжень акцизного збору найбільшу питому вагу мали надходження податку з
нафтопродуктів (35,2 %), лікеро-горілчаної продукції (24,9 %) та тютюнових виробів (23,1 %)
(рис. 1).

Показник / роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Всього податків 2 119,5 1 454,1 2 220,9 853,3 3 516,1 4 084,4
Акцизний збір (внутрішній) 2 601,1 2 052,7 2 402,2 1 839,6 3 301,3 3 782,3

у % до підсумку 122,7 141,2 108,2 215,6 93,9 92,6
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Рис 1. Структура надходжень акцизного збору з вітчизняних товарів у 2005 та 2010
роках

У загальній сумі сплаченого у 2010 році акцизного збору з вітчизняних товарів 22,6 %
становили надходження від оподаткування лікеро-горілчаної продукції, 51,2 % – з тютюнових
виробів, 16,1 % – з бензину та інших нафтопродуктів. Порівняно з 2005 роком в 2,2 раза зросла
питома вага надходжень акцизного збору з тютюнових виробів при одночасному зниженні
питомої ваги надходжень з лікеро-горілчаних виробів (– 2,3 %) та з нафтопродуктів (– 19,2 %).

Реформування податкової системи та безпосередньо відносин між державою і платниками
податків, які складаються при сплаті податків, потребує не лише удосконалення, але й
адекватного відображення у нормативно-правових актах. З цього погляду, саме прийняття
Кодексу є одним із шляхів урегулювання взаємовідносин платників податків і контролюючих
органів, а також механізмом забезпечення підвищення ефективності економіко-правового
регулювання таких податкових відносин.

Перші показники реалізації положень Кодексу дозволяють стверджувати, що акцизний
податок залишається одним із бюджетоформуючих. Загальні надходження акцизного податку
з вітчизняних товарів (за 6 місяців дії Кодексу) становили 11 784,5 млн грн, що на 8,3 %
перевищує відповідний показник 2010 року. Однак таке зростання було досягнуто виключно
за рахунок збільшення ставок акцизного податку за основними групами підакцизних товарів,
при чому темп зростання надходжень менший за показник індексації ставок податку. В
абсолютному вираженні зростання надходжень від специфічного акцизного оподаткування
відбулося виключно за рахунок збільшення надходжень від оподаткування тютюнових виробів
(+ 901,2 та + 984,9 млн грн відповідно). Одночасно знизилися надходження від оподаткування
лікеро-горілчаної продукції та нафтопродуктів. Щодо останніх, то прийняття Податкового
кодексу передбачало відміну збору з власників транспортних засобів, а відшкодування
бюджетних втрат планувалося здійснити за рахунок збільшення ставок акцизного податку на
нафтопродукти. Однак зміна світової кон’юнктури ринку нафтопродуктів стала причиною
відміни збільшення ставок акцизного податку. Тому для стабілізації цінової ситуації на ринку
нафтопродуктів країни вже у квітні поточного року у законодавчому порядку було тимчасово
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знижено величину акцизу на окремі товарні позиції. Втрати від такого заходу, за оцінками
експертів, можуть досягнути 1 млрд. грн.

Однак, крім безпосередньої дорожнечі сировини для нафтопереробки, галузь має і
численні структурні проблеми. Так, при наявних виробничих потужностях у 52 млн т нафти
на рік у 2010 році було перероблено лише 11,1 млн т сирої нафти, що на 22,9 % менше показника
2007 року. Основними чинниками такого падіння залишається зниження рівня власного
видобутку нафти, скорочення обсягів імпорту нафти (є причиною високого експортного
мита в країнах – постачальниках сирої нафти), а також зупинки виробництва на окремих
нафтопереробних заводах (потужність підприємств галузі використовують лише на 20–30 %
при середньосвітовому рівні 87 %). Одночасно в 2010 році виробництво бензинів порівняно
лише із 2009 роком зменшилося на 8,7 %, дизельного пального – на 2,8 % і мазуту – на 4,0 %.
Вказані показники засвідчують залежність вітчизняного ринку нафтопродуктів від імпорту,
адже загальний середньорічний обсяг споживання нафтопродуктів Україною становить
близько 16 млн т (5 млн т бензину й дизельного палива, 6 млн т мазуту) [5].

Залишається проблема якості нафтопродуктів, що виробляються вітчизняними
нафтопереробними заводами. Низький рівень глибини переробки нафти, а також
невідповідність продукції міжнародним стандартам та екологічним вимогам створює
перешкоди для підвищення ефективності виробництва підприємств нафтопереробної галузі.
Окремі стимули для підвищення якості вітчизняних нафтопродуктів закладені в Податковому
кодексі [2]. Так, для стимулювання виробництва якісного бензину застосовують підвищені
ставки на бензини моторні, що містять тетраетилсвинець. Схожу практику (застосування
диференційованих ставок) використовують і щодо дизельного пального, де ставки
диференційовані залежно від вмісту сірки (порядок ведення обліку окремих видів дизельного
пального залежно від вмісту сірки встановлений окремими Правилами, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 р. № 545).

Кодексом збережено можливість виробництва нафтопродуктів вітчизняними
нафтопереробними заводами на давальницьких умовах, що є досить актуальним з погляду на
те, що частина НПЗ належить іноземним компаніям. Готова продукція, вироблена із
давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником, може також бути реалізована на
митній території України, але лише через зареєстроване в Україні постійне представництво. У
такому випадку здійснюється оформлення ввізної вантажної митної декларації на готову
продукцію (без фактичного її ввезення на митну територію України) і сплачується ввізне
мито, інші податки та збори, передбачені законодавством для аналогічних імпортних товарів.

Для стимулювання енергозбереження у Податковому кодексі встановлено нульову ставку
податку на біоетанол, який використовується для виробництва біологічних видів палива. Крім
того, такий підхід застосовують і до оподаткування операцій з реалізації вітчизняних та
імпортованих нафтопродуктів, які в подальшому використовуються як сировина для
виробництва етилену. Для контролю за цільовим використанням вказаної продукції, яка
отримується за пільговими ставками податку, використовують податкові векселі. Оформляють
такі векселі при отриманні продукції за пільговими ставками. Вони вважаються погашеними
у разі підтвердження цільового їх використання. Коли відсутнє підтвердження такого
використання, векселедавець стає платником акцизного податку з обсягу продукції,
використаної не за призначенням. Відповідно до практики країн ЄС, Кодексом передбачено,
що податкові зобов’язання з нафтопродуктів виникають у випадках встановлення того, що не
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виконані або більше не виконуються умови кінцевого використання, визначені положеннями
національного законодавства для цілей надання звільнень від сплати податку. Крім того,
нецільове використання продукції, отриманої за окремою процедурою сплати акцизного
податку, тягне за собою фінансову відповідальність у вигляді штрафу із застосуванням
коефіцієнта 1,5 до суми податку, яка повинна була бути сплаченою до бюджету.

З погляду на можливість ліквідації залежності національної економіки від імпорту нафти
досить актуальним є налагодження виробництва альтернативних видів палива. Так, бензинова
залежність країни може бути істотно зниженою за рахунок виробництва й використання
таких альтернативних видів палива, як біоетанол. Як видно із розрахунків, лише при виділенні
під вирощування кукурудзи як сировини для виробництва біоетанолу 3–3,5 млн га (з нині
необроблюваних 7 млн га) виникне можливість виробити 5–7 млн т альтернативного палива
та 4,5–6,5 млн т кормів для тваринництва. Крім того, в перспективі можна поставити та
відповідно вирішити завдання заміни до половини споживаного в країні обсягу світлих
нафтопродуктів (бензину) [6, с. 52].

До комплексу засобів державного регулювання економічних процесів безумовно належать
і податкові пільги. У країнах ЄС передбачено цілий ряд звільнень від оподаткування
специфічним акцизом нафтопродуктів, які використовують у галузі транспорту. Так, в окремих
країнах звільнено від оподаткування нафтопродукти, які використовують для повітряної та
морської навігації (крім випадків використання у розважальних цілях), а також перевезення
вантажів і пасажирів. У Бельгії, Греції, Люксембурзі та Італії застосовують пільги при
оподаткуванні палива, яке використовують у сільськогосподарській галузі. Така практика
особливо актуальна для України, де сільське господарство щорічно стикається з проблемою
відсутності достатніх обігових коштів для здійснення закупівлі бензину та дизпалива для
здійснення сільгоспробіт [7, с. 103]. В Україні за І півріччя 2011 року платниками акцизного
податку з вітчизняних товарів було отримано пільг на загальну суму 6,3 млрд. грн. У загальній
сумі отриманих пільг зі сплати акцизного податку 9,1 % становили пільги, пов’язані зі
звільненням від оподаткування операцій з реалізації вітчизняних та імпортованих
нафтопродуктів, які використовують як сировину у подальшому виробництві. Звільнення від
оподаткування біоетанолу, який використовують для виробництва біопалива, становило
143,5 млн грн. За операціями з імпорту легких і важких дистилятів, які в подальшому
використовуються як сировина для виробництва етилену, втрати бюджету в І півріччі становили
42,5 млн грн.

Застосування Кодексу дозволило виявити певні неузгодженості в механізмі адміністрування
акцизного податку з нафтопродуктів як вітчизняного, так і імпортного походження.
Залишаються можливості використання схем мінімізації податкових зобов’язань з акцизного
податку через обмеженість переліку продукції, яка віднесена до підакцизної. Унаслідок такої
ситуації, а також через наявність різних ставок податку в середині окремих груп підакцизних
товарів (зокрема, нафтопродуктів), суб’єкти підприємництва занижують власні податкові
зобов’язання, що в подальшому призводить до втрат бюджету. Таке твердження
відображається і у результатах відстеження ланцюгів реалізації нафтопродуктів (які не віднесені
до підакцизної продукції), що здійснюється органами державної податкової служби України.
Зокрема, встановлено випадки використання компонента автомобільного палива – конденсату
газового стабільного, компонента палива дизельного – конденсату газового стабільного, суміші
вуглеводно-бензиново-лігроінової фракції, суміші вуглеводно-лігроїно-газойлевої, як палива
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для транспортних засобів. При цьому акцизний податок її виробниками не сплачується,
оскільки такі нафтопродукти не віднесені до підакцизної продукції.

Частково вказані проблеми вирішуються внаслідок уже внесених змін до Кодексу. Так, з 1
січня 2012 року буде розширено перелік підакцизних товарів за рахунок двох товарних позицій
згідно з УКТ ЗЕД – 2711 14 00 00 (етилен, пропілен, бутилен і бутадієн) та 2711 19 00 00 (інші
скраплені (зріджені) гази). Уточнено визначення групи підакцизних товарів, які належать до
нафтопродуктів. З 1 січня 2012 року підакцизними вважатимуться нафтопродукти з фізико-
хімічними показниками, що визначені у ГСТУ 320.00149943.010-98 „Паливо пічне побутове”.

На сьогодні актуальними залишається проведення державних заходів нетарифного
регулювання. До таких заходів належать: ліцензування та квотування зовнішньоекономічних
операцій; сертифікація товарів і дозвільна система експортного контролю; застосування
спеціальних заходів щодо контролю за ввезенням товарів на митну територію України та ін. [2].

Кодексом передбачено застосування диференційованих ставок податку до нафтопродуктів
залежно від їх якісних характеристик. Однак механізм державного контролю за виконанням
указаних вимог відсутній, відповідні процедури нормативними актами не визначені. Так,
безумовно позитивною є практика стимулювання виробництва та реалізації дизельного
пального з низьким вмістом сірки. Однак, на практиці, проконтролювати його фактичні якісні
показники при реалізації досить важко, що є наслідком відсутності чітко прописаної процедури
здійснення відповідного державного контролю. Можливим виходом з цієї ситуації є
використання наявних пропозицій та відповідної практики країн ЄС щодо застосування
спеціальних маркерів, які являють собою обов’язкове маркування нафтопродуктів спеціально
розробленою хімічною речовиною.

Ураховуючи зазначене вище, до пріоритетних напрямів удосконалення регулювання
національного ринку нафтопродуктів можна віднести такі:

1. Створення умов для переоснащення виробничих потужностей нафтопереробних заводів.
Оптимізація структури виробничих потужностей завдяки скороченню потужностей установок
первинної переробки і впровадженню нових установок вторинної переробки. Збільшення
показника переробки нафти до рівня глибокої схеми, тобто 90–95 %.

2. Стимулювання випуску альтернативних, більш екологічно чистих видів палива. Орієнтація
на міжнародні стандарти якості нафтопродуктів. Диверсифікація поставок сировини на
вітчизняні підприємства нафтопереробної промисловості.

3. Здійснення інституціональних змін в управлінні нафтопереробною промисловістю та
реалізації нафтопродуктів кінцевим споживачам. Прийняття окремого законодавчого акта,
яким було б врегульовано як загальні засади державного контролю за виробництвом та обігом
нафтопродуктів, так і передбачено впровадження конкретних процедур.

4. Розширення бази оподаткування акцизним податком нафтопродуктів внаслідок
руйнування схем ухилення від сплати податку та заниження податкових зобов’язань, посилення
державного контролю безпосередньо за виробництвом та обігом нафтопродуктів.
Удосконалення процедур контролю за ввезенням нафтопродуктів на митну територію України.

Одним із інструментів впливу на вітчизняний оптовий та роздрібний ринок нафтопродуктів
з використанням податкових важелів є запровадження змішаної системи оподаткування їх
виробництва та імпорту з використанням такого основного елемента зазначеної системи
оподаткування, як декларування максимальних роздрібних цін на дану продукцію.
Запровадження вказаної системи для оподаткування нафтопродуктів зобов’яже виробників
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та імпортерів декларувати максимальні роздрібні ціни на нафтопродукти та дозволить
контролювати роздрібну торговельну мережу за схемою, яка застосовується щодо контролю
за виробництвом та обігом тютюнових виробів.
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У статті розглянуто сутність категорії фіскального потенціалу місцевих бюджетів
і проаналізовано склад основних податкових надходжень до  місцевих бюджетів України,
зокрема вказано на зміни у контексті прийняття Податкового кодексу. Автором визначено
основні напрями зміцнення фіскального потенціалу місцевих бюджетів України.

In this article we examined the essence of the category of fiscal capacity of local budget and
analyzed the content of the major tax revenues to the local budgets of Ukraine, particularly we
specify the changing context of the Tax Code. In the ending the author mentioned the most
important directions of strengthening fiscal capacity of local budgets of Ukraine.
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Протягом останнього десятиліття відслідковується чітка тенденція зменшення питомої
ваги доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у ВВП, з 8,8 % у
2001 році до 6,5 % у 2011 році. Надходження місцевих бюджетів, за даними Асоціації міст
України та Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, уже наполовину
складаються з трансфертів з державного бюджету. Планова частка трансфертів на 2011 рік в
обсязі становить 51,6 %, у тому числі за загальним фондом – 54,8 % [3, с. 2].

Постійна нестача фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування та
нестабільність їхніх дохідних джерел стали проблемою загальнодержавної ваги. Тому,
враховуючи те що фінансовою основою діяльності органів самоврядування є місцеві бюджети,
постає питання, який їх фіскальний потенціал у контексті прийняття Податкового кодексу.

Важливість питання фінансового забезпечення та фіскального потенціалу місцевих
бюджетів України підтверджується працями багатьох відомих вітчизняних і зарубіжних учених.
Дослідженням сутності податкового потенціалу займалися такі російські вчені, як Н. В. Кашина,
А. Л. Коломієць, А. Д. Мельник та ін. Серед вітчизняних учених питання фіскального
потенціалу на державному та регіональному рівнях в Україні розкривали у своїх працях
С. В. Каламбет і С. Д. Герчаківський. Теоретичні засади організації фінансового забезпечення
органів місцевого самоврядування та зміст фіскального потенціалу аналізували у працях
В. І. Кравченко, І. О. Луніна, В. М. Опарін, О. О. Сунцова, Л. Л. Тарангул та ін. Проте
недостатньо вивченим залишилося питання фіскального потенціалу як основи фінансового
забезпечення місцевих бюджетів України.
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Метою дослідження є обґрунтування змісту та аналіз фіскального потенціалу місцевих
бюджетів в Україні у контексті прийняття Податкового кодексу.

Дослідивши питання сутності поняття фіскального потенціалу, можна побачити, що в
економічній літературі частіше використовують категорії фінансовий, податковий потенціал,
а не фіскальний. Так, російські вчені А. Коломієць та А. Мельник розкривають „фінансовий
потенціал як усю суму фінансових ресурсів того чи іншого регіону, а податковий як частину
цих ресурсів, які відповідно до чинного законодавства являють собою потенційно можливу
суму податкових баз, які є основою для нарахування всієї сукупності податків та обов’язкових
платежів на території певного суб’єкта Російської Федерації” [6, с. 3–5]. Продовжуючи цю
думку, співвітчизниця Н. Кашина А. Л. Коломієць під „податковим потенціалом” розуміє
оцінку всього обігу доходів, які можуть бути зібраними на окремій території при середньому
рівні збору податків [5, с. 35–37]. Серед українських учених найбільш повне визначення
податкового потенціалу було розкрито С. Каламбет. Вона розглядає „податковий потенціал”
як сукупну величину вкладених у товар інтелектуального потенціалу фізичних сил (праці),
матеріальних та енергетичних витрат, вартості основних фондів і засобів виробництва, що
може відображати відшкодування деякої умовної величини надходжень до загальносуспільних
витрат життєзабезпечення і розвитку держави [4, с. 71]. С. Герчаківський розкрив податковий
потенціал території, довівши, що його можна розглядати як сукупність суспільних,
корпоративних і приватних фінансових ресурсів у межах певної території, що мають здатність
трансформуватись у фактичні податкові надходження бюджетів. Податковий потенціал
території складається з двох компонент, які охоплюють як фактичні податкові надходження,
так і резервні (неявні) можливості щодо їхнього акумулювання [1]. Цей підхід до визначення
поняття податкового потенціалу більшою мірою дозволяє мобілізувати ресурси, що можуть
бути отримані в межах певної території.

Фіскальний потенціал як економічну категорію у вітчизняній літературі розкривають з
різних позицій:

– як потенційну податкоспроможність регіону, тобто можливість щодо мобілізації
надходжень усіх рівнів за умови залучення всіх регіональних ресурсів [9, с. 35];

– як потенційно можливий обсяг бюджетних надходжень на душу населення, який можна
мобілізувати, діючи в існуючих умовах господарювання і не зазіхаючи на фінансову свободу
та самостійність економічних суб’єктів [10, с. 116].

Таким чином, фіскальний потенціал місцевих бюджетів – це можливий обсяг усіх видів
податкових надходжень від юридичних і фізичних осіб, який є фінансовою основою формування
достатніх фінансових ресурсів загального та спеціального фондів відповідного рівня місцевого
бюджету.

Як зазначалося вище, щороку частка доходів зведеного та місцевих бюджетів України у
ВВП зменшується (табл. 1). Хоча у 2010 р. порівняно з 2009 р. частка доходів зведеного та
місцевого бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) частково зросла, проте частка
доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) ще на 0,53 %
зменшилася порівняно з попереднім роком, що свідчить про зменшення власної дохідності
місцевих бюджетів.
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Таблиця 1
Зміна частки доходів Зведеного та місцевих бюджетів у ВВП України

протягом 2005–2010 рр.

* прогноз
Джерело. Дані звітів Міністерства фінансів України.

Важливим показником фінансової забезпеченості місцевих бюджетів є частка їх доходів у
доходах Зведеного бюджету України. Проаналізувавши дані динаміки цього показника, (табл.
2), можемо зробити такі висновки.

Таблиця 2
Динаміка питомої ваги доходів місцевих бюджетів України у доходах Зведеного бюджету

України за 2005–2010 роки

Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010* р.

Частка доходів Зведеного
бюджету України 30,40 31,57 30,52 31,42 31,62 32,83

Частка доходів місцевих
бюджетів України (з
урахуванням
міжбюджетних
трансфертів)

12,16 13,95 14,85 14,50 14,74 15,06

Частка доходів місцевих
бюджетів України (без
урахуванням
міжбюджетних
трансфертів)

6,87 7,67 8,66 8,26 7,93 7,40

Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.
Доходи Зведеного
бюджету України,
млн грн

134 183,2 171 812,0 219 937,0 297 845,0 288 580,0 359 365,5

Доходи місцевих
бюджетів України,
млн грн

53 677,3 75 895,2 107 051,0 137 443,0 134 552,0 164 861,5

Доходи місцевих
бюджетів України (без
урахування
міжбюджетних
трансфертів), млн грн

30 316,2 41 744,4 62 394,6 78 330,6 72 372,3 81 054,4

Частка місцевих
бюджетів України у
Зведеному бюджеті, %

40,00 44,17 48,67 46,15 46,63 45,8

Частка місцевих
бюджетів України (без
урахування
міжбюджетних
трансфертів) у
Зведеному бюджеті, %

22,59 24,30 28,37 26,30 25,08 22,5

Темп приросту частки
місцевих бюджетів у
Зведеному бюджеті, %

– 10,43 10,19 – 5,19 1,04 – 1,72

Темп приросту частки
місцевих бюджетів у
Зведеному бюджеті, %

– 7,54 16,76 – 7,30 – 4,64 – 10,28
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В абсолютному розмірі спостерігається зростання суми доходів Зведеного та місцевих
бюджетів України впродовж 2005–2008 рр., а в кризовий 2009 рік відбулося зменшення суми
доходів обох бюджетів і знову зростання у 2010 році. Проте, якщо проаналізувати динаміку
частки доходів місцевих бюджетів (з урахуванням і без урахування міжбюджетних трансфертів),
то можна побачити постійне зменшення показника, що відображає негативну тенденцію
втрати фінансової самостійності наших місцевих бюджетів і домінуючу централізацію
фінансових ресурсів у бюджетній системі країни.

Згідно з чинним законодавством, основним податковим надходженням місцевих бюджетів
України є закріплена частина за відповідним рівнем місцевого бюджету загальнодержавного
податку з доходу фізичних осіб, який впродовж 2005–2010 рр. є фактично одним стабільним
джерелом доходів місцевих бюджетів і становить вагому частку у податкових надходженнях
місцевих бюджетів України та в цілому у їх доходах (табл. 3).

Таблиця 3
Зміна складу та структури податкових надходжень до місцевих бюджетів України

у 2005–2009 роках
Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.

Податок з доходів
фізичних осіб, млн грн 17 807,43 24 424,82 38 183,24 49 376,09 46 179,17 50 532,8

Частка у податкових
надходженнях, %

75,5 75,4 80,1 78,5 76,6 74,6

Частка у доходах місцевих
бюджетів, % 33,2 32,2 35,6 35,9 34,3 30,7

Єдиний податок для
суб?єктів малого
підприємництва, млн грн

1 084,96 1 360,53 1 573,09 1 886,98 1 688,01 1895,2

Частка у податкових
надходження, % 4,6 4,2 3,3 2,9 2,8 2,8

Частка у доходах місцевих
бюджетів, % 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1

Збори за спеціальне
використання природних
ресурсів, млн грн

2 099,15 2 753,46 3 718,22 6 918,94 7 354,91 1 0254,0

Частка у податкових
надходження, % 8,9 8,5 7,8 10,9 12,2 15,1

Частка у доходах місцевих
бюджетів, % 3,9 3,6 3,5 5,0 5,4 6,2

Місцеві податки та збори,
млн грн 424,55 485,90 572,03 691,89 602,86 824,3

Частка у податкових
надходженнях, %

1,8 1,5 1,2 1,1 1,0 1,2

Частка у доходах місцевих
бюджетів, % 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5

Податок з власників
транспортних засобів, млн
грн

306,62 388,72 619,70 754,79 1 989,44 1 380,7

Частка у податкових
надходженнях, %

1,3 1,2 1,3 1,2 3,3 2,0

Частка у доходах місцевих
бюджетів, % 0,6 0,5 0,6 0,5 1,5 0,8

Інші податкові
надходження, млн грн 1 863,29 2980,22 3003,18 3 270,77 2 471,73 2 842,3

Частка у податкових
надходженнях, %

7,8 9,2 6,3 5,1 4,1 4,2

Частка у доходах місцевих
бюджетів, % 3,5 3,9 2,8 2,4 1,8 1,7

Всього податкових
надходжень у місцевих
бюджетах, млн грн

23 586,00 32 393,65 47 669,46 62 899,46 60 286,12 67 729,30

Всього доходів місцевих
бюджетів, млн грн 53 677,30 75 895,20 107 051,0 137 443,0 134 552,0 164 861,50
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Упродовж досліджуваного періоду надходження від податку з доходу фізичних осіб зростали
за винятком 2009 року. Частка їх у податкових надходженнях місцевих бюджетів України
коливалися в межах від 74,6 % до 80,1 %, що свідчить про їх фінансову основу. Проте необхідно
зазначити, що їх частка у кризовий період 2008–2009 рр. зменшилася порівняно з 2007 роком
на 3,5 в. п. і вже у 2010 році становить 74,6 %, що ще є на 2 в. п. менше порівняно з попереднім
роком. Основною причиною такої ситуації є те, що податок з доходу фізичних осіб належить
у чітко встановленій частині до суми першого кошика місцевих бюджетів. Доходи ж першого
кошика розраховуються на базі індексу відносної податкоспроможності, який залежить від
фактичного обсягу доходів і переглядається кожного року, що не зацікавлює органи місцевого
самоврядування у їх нарощуванні, оскільки збільшення надходжень автоматично збільшує
вилучення і зменшує дотацію. У такому випадку не завжди позитивно спрацьовує фіскальний
механізм регулювання надходжень від податку з доходу фізичних осіб.

За січень-серпень 2011 року частка цього податку у більшості місцевих бюджетів становить
93,2 % першого кошика доходів порівняно з 88,8 % у 2010 році, а по окремих бюджетах – 99 %,
тобто виконання обсягу доходів першого кошика повністю залежить від надходжень від податку
з доходу фізичної особи [3].

Проте, як зазначає у своєму авторефераті Шевчук І. В., співвідношення між фактичними
і потенційно можливими податковими надходженнями з доходів фізичних осіб підтверджують
висновок про те, що в кожному з джерел особистих доходів закладено великі потенційні
фіскальні можливості, які не розкриваються у повному обсязі. Недостатній рівень справляння
податків у 2007 році був переконливим свідченням серйозних суперечностей у відносинах,
які склалися між державою і платниками податків [11, с. 9 ]. Після прийняття Податкового
кодексу ситуація з фактичними податковими надходженнями не настільки покращилась, як
цього хотіли. Проаналізувавши рівень сплати податку з доходів фізичних осіб до місцевих
бюджетів України за січень-серпень 2011 року, можемо стверджувати, що цей показник
коливається в межах від 89 % до 92,4 % від потенційно можливого податкового надходження [3].
І хоча нині до 80 % надходжень до місцевих бюджетів забезпечує податок на доходи фізичних
осіб, як вказує О. Шевченко, проте він є загальнодержавним, а також належить до першого
кошика. До того ж, як місцевий, цей податок не відповідає принципу справедливості
оподаткування та використання надходжень, оскільки місце сплати податку може не
відповідати місцю проживання громадянина і відповідно надходження збільшуються на користь
тих адміністративно-територіальних одиниць, де більший рівень зайнятості (здебільшого міста
чи великі села), проте не завжди вищий рівень потреб. Потужніша економічна база формується
у тих регіонах, де зосереджено більше платників податку на доходи фізичних осіб. Не
відбувається вирівнювання обсягів фіскального і бюджетного забезпечення по територіях.
Відповідно збільшується навантаження на державний бюджет для проведення фінансового
вирівнювання [12].

У формуванні спеціального фонду місцевих бюджетів основним фіскальним потенціалом
є надходження від плати за землю, які за січень–серпень 2011 року у місцевих бюджетах
України коливалися в межах від 10,4 % до 12,3 %, хоча і в цьому виді фактичних надходжень є
не співпадання з потенційними можливостями [3]. Також необхідно зазначити, що зростання
надходжень від плати за землю стримується ставками орендної плати, розмір яких не відповідає
ринковим умовам і давно не змінювався. Неврегульованість ситуації із ринком землі
сільськогосподарського призначення не дозволяє цьому податку бути фінансовою основою
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місцевих бюджетів. Другою причиною недонадходжень від цього податку є те, що дохідна
частина місцевих бюджетів перебуває у тісному зв’язку із податковою політикою держави,
тому внаслідок постійного зростанням ролі пільгового оподаткування несе значні втрати
(табл. 4). Доцільно зауважити, що протягом 2005–2009 років місцеві бюджети отримали значні
втрати у зв’язку із пільговим оподаткуванням, загальна сума яких становила від 269,42 млн
грн у 2005 році до 425,53 млн грн у 2009 році. І саме пільги по платі за землю впродовж усього
досліджуваного періоду становили вагому частку у втратах – більше 83 % від суми усіх пільг.
Таким чином, система пільгового оподаткування з цього виду податку потребує більш дієвого
регулювання.

Таблиця 4
Зміна обсягу втрат місцевих бюджетів України внаслідок пільгового оподаткування

впродовж 2005–2009 рр.

Водночас необхідно також вказати й на позитивну сторону. Після прийняття Податкового
кодексу весь обсяг надходжень від плати за землю передано до бюджетів місцевого
самоврядування (надходження від плати за землю пропорційно розподіляються між місцевими
бюджетами всіх рівнів). Оскільки плата за землю є другим за обсягом джерелом формування
місцевих бюджетів – частка її становить до 10 % усіх надходжень місцевих бюджетів,
прогнозується зміцнення саме низових місцевих бюджетів.

Місцеві податки і збори, які повинні бути основою дохідної бази місцевих бюджетів, на
сьогодні не виконують функцію щодо надання їм фінансової автономії і після прийняття
Податкового кодексу не мають значного фіскального потенціалу. Упродовж 2005–2010 рр.
постійно зменшується частка місцевих податків і зборів у складі податкових надходжень
місцевих бюджетів та у складі доходів загального фонду місцевих бюджетів України  (відповідно
від 1,8 % та 0,8 % до у 2005 році до 1,2 % та 05 % у 2010 році (табл. 3). Органи самоврядування
не мають реального впливу на базу оподаткування, ставки, правила адміністрування, які
визначаються на центральному рівні, хоча після прийняття Податкового кодексу України, на
перший погляд, почала діяти спрощена система місцевого оподаткування, завдяки скасуванню
дванадцяти місцевих податків і зборів. Фактично залишилися три „старих” збори: за

Вид податку (збору), що підлягає
пільговому оподаткуванню, млн грн 2005 р. 2006 р. 2007р. 2008 р. 2009 р.

Податок на прибуток підприємств 27,12 35,43 3,82 5,34 0,58
податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин та механізмів 10,01 3,00 0,69 77,06 60,49

Збір за спеціальне використання водних
ресурсів та збір за користування водами для
гідроенергетики i водного транспорту

2,22 1,19 0,74 1,67 1,31

Плата за землю 226,50 218,73 219,72 359,99 355,95
Місцеві податки та збори 2,40 2,68 2,18 6,23 6,75
Державне мито 0,35 0,09 0,04 0,05 0,03
Збір за забруднення навколишнього
природного середовища 0,82 0,34 0,31 0,29 0,29

Платежі за користування надрами – – 0,09 0,05 0,04
Збір за спеціальне використання лісових
ресурсів і користування земельними
ділянками лісового фонду

– – – – 0,08

Сума наданих пільг 269,42 261,46 227,59 450,67 425,53
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провадження деяких видів підприємницької діяльності, за місця для паркування транспортних
засобів та єдиний податок. Проте саме розділ по єдиному податку вилучено із Податкового
кодексу, що відображає незавершеність процесу податкового врегулювання по справлянню
цього податку. Якщо ж оцінювати фінансову роль єдиного податку у місцевих бюджетах,
потрібно зауважити, що згідно з новим Бюджетним кодексом, з першого січня поточного
року цей податок зараховується до суми другого кошика доходів і не враховується при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, тобто виконує стимулюючу функцію щодо
зростання обсягу спеціального фонду місцевих бюджетів України та збільшення видатків
розвитку. Проте, якщо аналізувати динаміку надходжень до місцевих бюджетів України від
єдиного податку впродовж 2005–2010 рр., (табл. 3), спостерігаємо на перший погляд позитивну
динаміку, а постійне зменшення частки у податкових надходженнях місцевих бюджетів та у їх
доходах свідчить про недостатність фіскального потенціалу від цього виду податку. Це
спричинено насамперед зростанням тінізації у сфері підприємницької діяльності.

У контексті прийняття Податкового кодексу фіскальне значення місцевих податків і зборів
не зростатиме, а навпаки, воно буде зменшуватись у зв’язку із запланованим вилученням
комунального податку та ринкового збору, який є вагомим джерелом надходжень до бюджету
міст, які мають великі ринки.

Позитивним моментом є те, що з прийняттям Податкового кодексу введено „нові” місцеві
податки: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний збір (що
є єдиним збором, який є не обов’язковим і вводиться на регіональному рівні за рішенням
органу місцевого самоврядування). Значна кількість вітчизняних учених і практиків покладали
надії на фіскальну цінність податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Так,
Садовенко М. М. вказувала, що введення цього податку забезпечить найбільш стабільні доходи
для місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів [8]. Шевченко О. стверджує, що з прийняттям Податкового кодексу унормовано
зарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, винятково до бюджетів
місцевого самоврядування – міст, селищ, сіл та їх об’єднань. Доцільність адміністрування
цього податку саме на низовому рівні фіскальної системи не викликає сумнівів. Крім того,
надходження повинні зміцнити дохідну базу міст, селищ і сіл, яка у більшості випадків є
дотаційною і не має інших вагомих джерел оподаткування [11]. Проте фахівці Київської міської
державної адміністрації стверджують, що введення податку на нерухомість торкнеться
невеликої кількості киян, його будуть платити одиниці. При цьому, столична влада ще не
підрахувала, скільки отримає міський бюджет після введення нового податку.  На думку Наталії
Новак (Блок Віталія Кличка), на істотні надходження від введення податку на нерухомість
чекати не варто. „На поповнення бюджету можна було б очікувати, якби податок
розраховувався залежно від кількості осіб, які проживають у квартирі або ж нараховувався на
кожний метр житлоплощі”, – вважає вона. „Податок на нерухомість будуть платити близько
20 % киян”, – сказав у коментарі член бюджетної комісії міськради Сергій Мельник (БЮТ) [2].
Більшість фахівців фінансових управлінь міських і районних адміністрацій також відзначають,
що до бюджетів їх рівнів у 2012 році від цього виду податку, вони не очікують ніяких надходжень,
тому що на їх територіальному рівні відсутні платники, які не потрапляють під пільгу на базу
оподаткування.

Отже, зміцнення фіскального потенціалу місцевих бюджетів України потребує введення
додаткових положень до діючого податкового законодавства з урахуванням зарубіжного
досвіду, зокрема:
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– створення стабільної законодавчої бази місцевого оподаткування, за можливості ввести
нові місцеві податки та збори: корпоративний (Португалія, Іспанія, Люксембург), збори за
надання послуг місцевими органами влади (Німеччина, Франція);

– поширення спрощеної системи оподаткування виключно на фізичних осіб-підприємців;
– запровадження для юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності замість єдиного

податку системи компенсаторних механізмів, поширених у країнах ЄС;
– активізація роботи з підвищення податкової культури платників податків.
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ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ В
УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

У статті досліджено сутність поняття „податковий механізм”, відображено думки
вітчизняних і зарубіжних науковців щодо теоретичного визначення цього поняття,
запропоновано власне визначення сутності податкового механізму, відображено його роль
у здійсненні соціальної функції держави.

This article explores the essence of the concept of a tax mechanism that reflects the views of
domestic and foreign scholars on the theoretical definition of this concept, suggested itself the
essence of the tax mechanism, reflected the role of tax mechanism in the implementation of the
social functions of the state.

Ключові слова: податки, оподаткування, податковий механізм, податкова політика,
податкова система.

Формування сучасної системи оподаткування, яка забезпечує фінансовими ресурсами
виконання функцій держави, є важливою складовою побудови ринкової економіки України.
Це зумовлює підвищення уваги вітчизняних учених і практиків до проблем оподаткування,
вивчення можливості застосування в Україні форм оподаткування, що використовують у
розвинених країнах, та механізмів їх адаптації до умов нашої країни. Глибоке розуміння
проблем оподаткування та їх розв’язання може допомогти подолати наслідки економічної
кризи, в стимулюванні економічного зростання, захисті інтересів вітчизняного бізнесу,
підвищенні добробуту громадян [17, с. 58].

Соціально-економічний розвиток країни значною мірою забезпечується податковим
механізмом. Адже за його допомогою здійснюється досягнення таких цілей економічної
політики, як забезпечення зайнятості, підтримка малого бізнесу, розвиток соціальної сфери.

Дослідження концептуальних засад, а також практики формування і розвитку податкового
механізму має велике теоретичне і практичне значення. Розвиток учення про податковий
механізм дозволяє сформулювати його оптимальну модель, за умови практичної реалізації
якої можна налагодити ефективне, злагоджене функціонування усіх складових, що у кінцевому
результаті сприятиме прискоренню темпів соціально-економічного розвитку країни.

Огляд останніх досліджень і публікацій підтверджує, що в Україні зростає інтерес до проблем
розбудови податкової системи, удосконалення системи оподаткування, поглиблюються
наукові дослідження щодо з’ясування сутності податків, їхніх функцій. Здебільшого у цих
дослідженнях акцентується увага на зростанні ролі податків у суспільстві, їх використанні
державою як регулятора економіки та джерела доходів бюджету. Окремі напрями згаданих
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досліджень відображено у роботах М. Азарова, В. Андрущенка, О. Василика, В. Гейця,
О. Данілова, Т. Єфіменко, Ю. Іванова, С. Каламбет, А. Крисоватого, С. Льовочкіна,
В. Мельника, П. Мельника, С. Онишко, В. Опаріна, А. Соколовської, В. Федосова, Л. Шаблистої,
С. Юрія, Ф. Ярошенка та ін. Деякі аспекти проблеми дослідження висвітлені у періодичних
виданнях. Однак ґрунтовне теоретичне та практичне дослідження, яке б безпосередньо
стосувалося податкового механізму, відсутнє. Недоліком вітчизняної науки є недостатнє
використання у наукових дослідженнях самого терміна „податковий механізм”, замість якого
частіше вживаються поняття „податкове адміністрування”, «податковий менеджмент”
тощо [3, с. 92].

Метою статті є розкриття теоретичних засад формування податкового механізму та
обґрунтування його ролі у забезпеченні реалізації соціальної функції держави.

В Україні не сформовано достатньо і науково обґрунтованої податкової системи і не
створено ефективного податкового механізму. Необхідність у розробці фундаментальних
основ формування податкового механізму в Україні зумовлена розвитком ринкових відносин.

Податковий механізм – є одним із важливих важелів державного регулювання економіки.
У розвинених країнах за рахунок податків формується близько 90 % видатків бюджетів і

перерозподіляється в середньому близько 50 % ВВП. Це дає змогу говорити про податки як
про найважливіший елемент механізму державного регулювання економічної
активності [1, с. 102].

Термін „податковий механізм” активно застосовують вчені при розкритті специфіки будь-
якого функціонального економічного утворення: системи, процесу або сукупності
взаємодіючих методів управління системою, процесом. В українському податковому
законодавстві це поняття недостатньо широко застосовується, а відповідно й не розкрито.
Точність визначення поняття, його організаційно-правового змісту в умовах реальної практики
набуває особливого сенсу при знаходженні компромісу між учасниками податкового процесу:
платниками податків і суб’єктами державної податкової влади. Водночас термін „податковий
механізм” швидко увійшов до лексикону економістів-дослідників, опис функціональних блоків,
що визначають внутрішню структуру механізму, так само, як і характеристика всього механізму,
в цілому до цього часу є предметом наукових дискусій. У зв’язку з цим стає актуальним
розкриття власного бачення змісту податкового механізму як частини фінансового механізму,
що, в свою чергу, виступає частиною економічного механізму [13, c. 51].

В економічній літературі значна увага приділяється дослідженню впливу податків на різні
сторони економічного життя. Поняття „податковий механізм” використовують економісти
при вивченні цієї проблеми. Воно відносно нове, але дуже впливове, оскільки податковий
механізм дозволяє впорядкувати податкові відносини.

У теорії і практиці оподаткування існує багато підходів до теоретичного визначення поняття
„податковий механізм”, які не однозначно його трактують.

Необхідно сказати, що, наприклад, Т. Юткіна доводить двоїстий характер податкового
механізму. У своїх дослідженнях вона дає такі йому визначення:

– це категоріальне утворення, певною мірою узагальнене, яке дає уявлення про цілі і
завдання податкових дій з орієнтацією на принципи продуктивного функціонування;

– збірка загальних правових норм і спеціальних податкових законодавчих правил, які
регламентують процес оподаткування конкретної держави в певний період.
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Але основним, концептуальним трактуванням поняття „податковий механізм” є, на її думку,
наступне: ”податковий механізм – це процес реалізації продуктивного потенціалу системи
оподаткування через її функції” [20, с. 75].

М. Кучерявенко в своїх працях, на відміну від Т. Юткіної, наголошує на більшій значимості
елементів податкового механізму і ототожнює його з поняттям системи оподаткування. На
його думку, податковий механізм складається з визначеної кількості елементів [6, с. 90].
Елементи він поділяє на дві групи. До першої групи належать так звані основні елементи –
суттєві характеристики податку, без яких не можна уявити відповідний податковий механізм:
платник податку, об’єкт оподаткування, ставка податку.

Наступна група елементів (додаткові) надає необхідні характеристики податку, які
розкривають специфіку конкретного податкового механізму і його використання: пільги з
оподаткування, особливості обчислення об’єкта, бюджет або фонд, куди надходять податкові
платежі, терміни і періодичність перерахування податків тощо.

Наступний підхід до визначення поняття „податковий механізм” здійснено М. Заяц:
„...податковий механізм являє собою сукупність організаційно-правових норм, методів і форм
державного управління оподаткуванням через систему різноманітних інструментів (податкових
ставок, податкових пільг, методів оподаткування і т.д.)” [5, с. 80].

Ще більш загальне визначення цього поняття дає Т. Ташмурадов: „Податковий механізм –
державна сила, яка визначає економічні і правові методи регулювання зростання економіки
країн, що дозволяє населенню працювати у бізнесі і підприємництві і попереджує порушення
в процесі перерозподілу національного доходу та встановлює принципи справедливості і
гуманізму на державному і соціальному рівнях” [18].

Дюрядін В. П. і Леміш А. М. пропонують більш узагальнене і повне визначення поняття
податкового механізму. На їхню думку, „податковий механізм – це об’єктивно необхідний
перелік взаємопов’язаних елементів у процесі управління відносинами перерозподілу, які
виникають внаслідок усуспільнення і перерозподілу частини створеного в процесі
виробництва національного доходу”. Також вони додають, що податковий механізм через
свої елементи (встановлений перелік податків, ставки оподаткування, податкові пільги тощо)
дає можливість досягати рівноваги між фінансовими та соціально-економічними інтересами
держави в межах його основних функцій (податкове планування, податкове регулювання та
податковий контроль).

На нашу думку, податковий механізм доцільно розглядати у широкому та у вузькому
значенні. Так, характеризуючи податковий механізм у широкому значення, В. Г. Дем’янишин
розуміє його як сукупність прийомів і методів, за допомогою яких держава, використовуючи
податки, впливає на розвиток економіки, соціальної сфери, регулює пропорції розподілу і
перерозподілу ВВП. Вузьке значення податкового механізму, на думку науковця, полягає в
тому, що саме за допомогою його складових  забезпечується функціонування податкової
системи.

У сучасній вітчизняній економічній літературі для визначення податкового механізму у
широкому значенні використовують різну термінологію, зокрема: „податкове регулювання
економіки”, „податкове стимулювання виробництва”, „механізм справляння податків”,
„механізм мобілізації доходів” тощо [4, с. 770; 9, с. 501; 2, с. 44].

Автори економічної енциклопедії під податковим регулюванням економіки розуміють
„… комплекс заходів у податковій сфері …, за допомогою яких держава впливає на процес
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перерозподілу національного доходу в інтересах окремих класів, соціальних верств, а також
на інвестиції, науково-технічний розвиток, економічне зростання та ін.” [4, с. 770], а під
податковим стимулюванням виробництва – систему „… платежів і зборів до бюджету держави
і місцевих бюджетів, яка спонукає, заохочує фізичних і юридичних осіб до розвитку
виробництва і підвищення його ефективності” [4, с. 771].

А. Крисоватий під податковим регулюванням розуміє систему „економічних засобів
оперативного втручання у хід виконання податкових зобов’язань … і сукупність заходів, що
здійснюються через наявність регулятивних механізмів, які закладені в структурі окремого
податку, та завдань, що перед ними ставляться” [7, с. 252].

Для визначення податкового механізму у вузькому значенні (або механізму оподаткування)
автори економічної енциклопедії використовують термін „механізм справляння податків в
Україні”, зміст якого, на їхню думку, полягає у сукупності усіх засобів органів державної
податкової служби справляння та внесення належної суми податку, збору (обов’язкового
платежу) до бюджету або державного цільового фонду [4, с. 369]. Схоже, але уточнене
визначення цього механізму дають С. Мочерний, Я. Ларіна, О. Устенко, С. Юрій, зокрема: це
„… комплекс законодавчого забезпечення заходів і послідовність їх використання органами
державної податкової служби щодо справляння та внесення належної суми податку
(обов’язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду” [9, с. 501].

Деякі вчені-економісти визначають податковий механізм так: „сукупність податкових методів
та інструментів (важелів), що забезпечують оподаткування в певний історичний
період” [15, с. 28]; „сукупність організаційно-правових форм, методів та інструментів
управління оподаткуванням” [10, с. 52].

Інші автори визначають податковий механізм як податкові відносини: „сукупність форм і
методів податкових відносин держави і платників податку” [11, с. 61].

Деякі вчені-економісти зводять податковий механізм до управління податковою системою:
„Практичне проведення податкової політики здійснюється через податковий механізм…
Податковий механізм являє собою сукупність організаційних, правових норм і методів
управління податковою системою” [12, с. 54].

Найбільш повне визначення поняття „податкового механізму” дає Р. Г. Сомоєв: „являє
собою сукупність способів і правил організації податкових відносин, за допомогою яких
забезпечується здійснення широкої системи розподільчих та перерозподільчих відносин,
створення централізованого фонду держави для виконання її функцій, регулювання соціально-
економічного розвитку суспільства, потреб та накопичення суб’єктів
господарювання” [16, с. 56].

Масліченко С. О. податковий механізм розглядає як сукупність організаційно-правових
форм і методів управління оподаткуванням (податкові ставки, способи оподаткування,
податкові пільги та ін.). Держава надає податковому механізму юридичної форми через чинне
податкове законодавство та регулює його. На його думку, ефективність використання
податкового механізму залежить від того, як держава враховує внутрішню сутність податків,
закони їх руху, їх суперечність [8, с. 11].

Л. Окунєва вважає, що „податковий механізм являє собою сукупність організаційно-
правових норм і методів управління оподаткуванням. Держава надає податковому механізму
юридичну форму за допомогою податкового законодавства і регулює його, впливаючи на
економічні процеси” [19].
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На нашу думку, податковий механізм – це сукупність форм і методів, за допомогою яких
реалізується податкова політика держави і забезпечується функціонування податкової системи.

У цілому, роль податкового механізму в реалізації податкової політики держави, що
забезпечує ефективне функціонування податкової системи, можна представити у вигляді
схеми: податкова політика – податковий механізм – податкова система (рис. 1). Фундаментом
для побудови податкового механізму є податкове законодавство, яке встановлює конкретні
суб’єкти, що відповідають за реалізацію функцій управління податкової системи країни,
сукупність податків і зборів, податкові правовідносини, конкретні алгоритми реалізації функцій
цього механізму.

Рис. 1. Роль податкового механізму в реалізації податкової політики держави
Ефективність використання податкового механізму залежить від того, наскільки держава

враховує внутрішню сутність податків та їх суперечливість. Змінюючи податкову політику,
маніпулюючи податковим механізмом, держава має можливість стимулювати економічний
розвиток або стримувати його.

В умовах розвитку ринкових відносин податкове регулювання є одним із найважливіших
способів державної політики. Особливість податкового регулювання визначається тим, що
воно визначає умови для стимулювання використання податкового механізму і спрямування
доходу на фінансування різних соціально-економічних процесів. Податкове регулювання діє
на економіку і соціальні процеси, змінюючи вид податків, податкових ставок, встановлюючи
податкові пільги, знижуючи чи підвищуючи загальний рівень оподаткування, відрахування в
бюджет.

На підставі зазначеного вище можна зробити такі висновки:
1. Узагальнюючи дослідження науковців, можна сказати, що податковий механізм – це

практична реалізація напрямів податкової політики, що здійснюються безпосередньо
податковим механізмом. Податковий механізм являє собою сукупність форм і методів,
спрямованих на впорядкування податкових відносин, дія яких зумовлена особливостями
управлінської діяльності держави, що забезпечує досягнення поставлених цілей.

2. На нашу думку, податковий механізм – це сукупність форм і методів, за допомогою
яких реалізується податкова політика держави і забезпечується функціонування податкової
системи.

3. Розвиток податкового механізму безпосередньо пов’язаний із розвитком соціально-
економічних відносин, що відбуваються у суспільстві. Процес розвитку податкового механізму
можна вважати безкінечним. Важливим тут є те, щоб цей механізм відповідав завданням, які
стоять перед суспільством і мав чітко визначені орієнтири відповідно до соціальної функції
держави.

Податковий
механізм

Податкова
політика

Податкова
система



134                                                                                                             Податки

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Білюк А. В. Формування податкового механізму стимулювання інноваційної активності

як елементу державної політики економічного зростання / А. В. Білюк // Держава та регіони.
– 2010. – № 2. – С. 102–106.

2. Василик О. Д. Бюджетна система України : підручник / Василик О. Д. – К. : Центр
навчальної літератури, 2004. – 544 с.

3. Дем’янишин В. Г. Формування та розвиток податкового механізму в економіці України
/ В. Г. Дем’янишин // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2007. –
№ 3(38). – С. 92–102.

4. Економічна енциклопедія : у трьох томах. – Т. 2 / [редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та
ін.] – К. : Видавничий центр „Академія”, 2001. – 848 с.

5. Заяц Н. У. Теория налогов  : учебник / Заяц Н. У. – Мн. : БГЭУ, 2002. – 220 с.
6. Кучерявенко Н. П. Налоговое право : учебник / Кучерявенко Н. П. – Харьков : Консум,

1998. – 448 с.
7. Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової

політики в Україні : монографія / Крисоватий А. І. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 371 с.
8. Масліченко С. О. Фіскальний механізм у системі державного регулювання : автореф. на

здоб. наук. ст. к.е.н. / С. О. Масліченко. – Київ, 2002.
9. Економічний енциклопедичний словник / Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А.,

Юрій С. І. : у 2 т. – Т. 1 / за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.
10. Налоги и налогообложение / [под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской]. – [5-е

изд.] – СПб. : Питер, 2006. – 496 с.
11. Налоги и налогообложение : учебник / Д. Г. Черник. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 415 с.
12. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : учебник для вузов

/ Пансков В. Г. – 7-е изд., доп. и перераб. – М. : МЦФЕР, 2006. – 592 с.
13. Податкова політика : теорія, методологія, інструментарій. навчальний посібник / [за

редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю . Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І. А.]. – Х. :
ВД „ІНЖЕК”, 2010. – 492 с.

14. Сербина О. Г. Суть та структура податкового механізму регулювання банківської
діяльності / О. Г. Сербина // Науковий вісник НЛТУ. – 2008. – Вип. 18.3. – С. 251–257.

15. Сердюков А. Э. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Сердюков А. Э.,
Вылкова Е. С., Тарасевич А. Л. – СПб. : Питер, 2005. – 752 с.

16. Сомоев Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения : учебное пособие / Сомоев Р. Г.
– М. : Издательство „ПРИОР”, 2000. – 176 с.

17. Сторожук О. Регулювання підприємницької діяльності через податковий механізм /
О. Сторожук // Вісник податкової служби України. – 2006. – № 14. – С. 58–61.

18. Ташмурадов Т. Т. Международный опыт налогообложения [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:// http// tozabek.narod.ru/nalogi-mej-opit-nalog.html.

19. Финансы / [под ред. Л. А. Дробозиной]. – М. : ЮНИТИ, 2000. – С. 158.
20. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение : ученик / Юткина Т. Ф. – 2-изд., перероб. и

доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 576 с.

Стаття надійшла до редакції 15.11.2011 р.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(55) 2011 135

Облік, аналіз і аудит

© Михасик О. Д., 2011

УДК 657.286:336.743(477)
О. Д. Михасик,
Національний університет
ДПС України

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

У даній статті розглянуто проблеми організації і методики обліку розрахунків у
іноземній валюті при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та обґрунтовано
доцільність розкриття інформації щодо включення до складу наказу про облікову політику
організаційних і методичних аспектів розрахунків у іноземній валюті.

In this article the considered problems of organization and method of account of calculations
are in foreign currency during realization of foreign economic activity and grounded expedience
of opening of information on including in the complement of order about the registration policy
of organizational and methodical aspects of calculations in foreign currency.

Ключові слова: іноземна валюта, розрахунки, валютні операції, зовнішньоекономічна
діяльність, нерезиденти.

Участь у взаємовідносинах на світовому ринку, де економічні, політичні відносини не
мають ніяких кордонів та обмежень, притаманна всім країнам. У сучасних умовах глобалізації
світового господарства та міжнародних економічних відносин значно зростає роль і значення
використання іноземної валюти як засобу при розрахунках з іноземними контрагентами. Від
рівня оперативності проведення розрахунків у іноземній валюті за господарськими операціями
залежить фінансова стабільність господарюючих суб’єктів, а в геометричній прогресії –
економічне процвітання самої держави.

Надання чи отримання послуг, реалізація чи отримання товарів від іноземних контрагентів,
залучення іноземного капіталу вимагає проведення експортно-імпортних операцій.

Однією з проблем організації облікової політики на підприємстві є організація і методика
обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності. Але чітко визначених методологічних
підходів до складових облікової політики, а саме в сфері ЗЕД, не визначено і перед бухгалтерами
виникає ряд проблем щодо організації і методики характеру відображення цих операцій.

Сучасний економічний світ характеризується стрімким зростанням міжнародної
економіки, значними викликами науково-технічного прогресу, новітніми впровадженнями у
галузі хімії, фізики та бурхливим розвитком лізингових, страхових, форвардних та інших послуг.
Тому проведення діяльності з іноземними партнерами вимагає особливо глибоких знань у
сфері міжнародної економіки. Правильно організована система бухгалтерського обліку
розрахунків у іноземній валюті забезпечить прозорі тісні взаємовідносини з іноземними
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контрагентами. А тому необхідно грунтовно підійти до проблем організації системи
бухгалтерського обліку розрахунків в іноземній валюті в Україні та пошуку нових підходів до
вивчення цієї проблеми.

Ряд учених і економістів приділяють значну увагу проблемам  розрахунків з різними
контрагентами у іноземній валюті з метою відображення цих операцій у системі
бухгалтерського обліку. Серед них доцільно виділити таких, як Кузьмінський Ю., Голов С.,
Бутинець Ф., Жиглей І., Павлюк І., Ткаченко Н. та багатьох інших.

Так, Кузьмінський Ю. у своїх численних дослідженнях значну увагу приділяв особливостям
укладання договорів у зовнішньоекономічній діяльності та порядку проведення розрахунків
у іноземній валюті, що витікають з них. Особливого значення він надавав документальному
оформленню розрахунків у іноземній валюті, а саме запропонував поділити усі ділові папери
на комерційні та фінансові.

Голов С., Бутинець Ф., Жиглей І., Павлюк І., Ткаченко Н., досліджуючи проблемні питання
бухгалтерського обліку операцій у зовнішньоекономічній діяльності, дали у своїх працях
практичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку та оформлення операцій,
що вимагають розрахунків у іноземній валюті.

Крім того, по даній тематиці проведено багато досліджень під час написання дисертаційних
робіт. Зокрема, це роботи Левицької С., Жидєєвої Л., Жиглей І., Коблянська Г., Лукашова І.,
Степаненко О., Ірха Л., Рура О. та Федькевич Н.

У дисертаційному дослідженні Ірхи Л. розроблено нові методики бухгалтерського обліку
за елементами формування витрат. Запропоновано методичні підходи до поточного аналізу
експортно-імпортної продукції, методичні підходи до аналізу розрахунку курсових різниць.
Удосконалено методику аналізу собівартості експортної продукції за елементами виробничих
витрат і методику аналізу виконання договірних зобов’язань за експортно-імпортними
операціями [3].

У роботі Федькевич Н. запропоновано комплексний підхід до формування інформацій
про операції з експорту та імпорту з використанням комп’ютерних систем бухгалтерського
обліку. Також розроблено форми робочих документів для проведення аудиту операцій за
торговельними договорами на експорт та імпорт, розроблено критерії оцінки для аудиторських
послуг з надання впевненості щодо виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними
договорами купівлі-продажу товарів.

Мета статті – дослідити та розкрити основні проблеми організації та методики обліку
розрахунків у іноземній валюті і надати окремі рекомендації щодо удосконалення
господарських операцій у бухгалтерському обліку.

Згідно із Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,
облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності [1].

Як відомо, облікова політика являє собою сукупність альтернативних варіантів ведення
бухгалтерського обліку.

На законодавчому рівні не врегульовано питання формування облікової політики
підприємства, а отже, і не затверджено практичні  та методичні рекомендації  щодо принципів
її складання. Це призводить до того, що формування облікової політики в сучасних умовах
господарювання зводиться до однощаблонного вузькоспеціалізованого напряму. Тому
доцільно саме у обліковій політиці детально розглядати порядок конкретного висвітлення
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певних операцій в обліку з метою відкритості і однозначного тлумачення. Формування облікової
політики – досить трудоємкий і надзвичайно складний процес, адже необхідно враховувати
всі аспекти діяльності підприємства.

Проте саме чітко сформована облікова політика дає гарантію правильної організації
системи бухгалтерського обліку на підприємствах, особливо це стосується питання організації
та методики обліку розрахунків у іноземній валюті.

Тому бухгалтери на власний розсуд розробляють складові облікової політики у вигляді
наказу. Це є негативним, оскільки бухгалтер не може фактично враховувати всі особливості
та аспекти діяльності підприємства і лише формально відображає порядок обліку розрахунків
у іноземній валюті.

Для підприємств, що використовують у своїй діяльності іноземну валюту, питання
відображення в обліку операцій в іноземній валюті є невід’ємним і головним. Тому, на нашу
думку, цьому питанню в обліковій політиці необхідно виділити окремий розділ у наказі „Про
облікову політику”. Це стосується насамперед структури облікової політики, що формується
виходячи із видів діяльності, якими займається підприємство. Так, Демчук Т. П. пропонує
типову структуру, яка включає в себе всі аспекти здійснення операцій в іноземній валюті, з
урахуванням вимог бухгалтерського та управлінського обліку. Зокрема, в обліковій політиці
підприємств, які здійснюють валютні операції, автор пропонує виокремити пункт „Операції в
іноземній валюті”, в якому потрібно розкрити такі підпункти:

І. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті.
ІІ. Порядок проведення перерахунку „валютних” статей фінансової звітності.
ІІІ. Перерахунок та консолідація статей фінансової звітності з іноземної валюти у валюту

звітності.
ІV. Порядок розкриття інформації про валютні операції в примітках до фінансової

звітності [4].
Разом з тим зазначений перелік не розкриває повністю всю інформацію, яка повинна

бути визначена в обліковій політиці підприємства. А більш проблемним питанням є саме
порядок проведення розрахунків у іноземній валюті. Тому, на нашу думку, необхідно виділити
окремий пункт у обліковій політиці – „Розрахунки у іноземній валюті”, в якому потрібно
розкрити порядок відображення в обліку розрахунків у іноземній валюті. Такий пункт
повинний розкривати інформацію за складовими, а саме:

І. Методологія здійснення розрахунків у іноземній валюті (порядок визначення первісної
оцінки активів, вартість яких виражена в іноземній валюті).

ІІ. Методика здійснення розрахунків у іноземній валюті (специфіка обліку).
ІІІ. Організація здійснення розрахунків у іноземній валюті (документооборот).
ІV. Техніка здійснення розрахунків у іноземній валюті (вказати перелік рахунків обліку

операцій в іноземній валюті з детальним виділенням субрахунків відповідних рівнів для
можливості організації аналітичного обліку).

Отже, у обліковій політиці буде визначатися не лише порядок розкриття інформації щодо
відображення оцінки зобов’язань, які будуть погашатися за допомогою розрахунків у іноземній
валюті, а й порядок визначення первісної оцінки активів, розрахунок за які проводиться у
іноземній валюті; порядок визначення величини доходів і витрат, що виникли при проведенні
розрахунків у іноземній валюті з виокремленням тих, що є наслідком зміни валютних курсів
(виникнення курсових різниць). Також буде забезпечено організацію затвердження посадових
інструкцій щодо розподілу відповідальності за об’єктами обліку, посадових обов’язків осіб,
що мають інформацію, склад первинних документів та їх рух. До зазначених складових
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необхідно також включити робочий план рахунків із чітким закріпленням субрахунків другого
порядку, для накопичення інформації у розрізі іноземних валют і в розрізі іноземних
контрагентів.

Отже, такі корективи дозволять у першому підпункті розкрити загальну регламентацію
розрахунків у іноземній валюті (правильність відображення на рахунках експортно-імпортних
операцій при розрахунках у іноземній валюті; вибір методів оцінки статей балансу та джерел
їх утворення), у другому – розкрити специфіку розрахунків у іноземній валюті (достовірність
відображення інформації у регістрах обліку), у третьому – відобразити організацію всього
документообороту від первинного документа до складання форм звітності та закріплення
відповідальності конкретних осіб за накопиченням і рухом інформації, а у четвертому –
розкрити технічні базиси обліку щодо розрахунків у іноземній валюті (форми обліку).

Крім того, оскільки облік операцій, пов’язаних із розрахунками у іноземній валюті,
здійснюється відповідно до вітчизняних П(с)БО, то перерахунок таких статей у гривневий
еквівалент проводять на дату проведення розрахунків і на дату балансу із застосуванням
офіційного курсу НБУ, що діяв на час такого перерахунку [2]. Але це не завжди доцільно,
оскільки виникають певні суперечності. На практиці при здійсненні цих операцій виникають
певні проблеми. Це пов’язано з тим, що при розрахунках з дебіторами та кредиторами,
особливо при здійсненні попередньої оплати, як зазначено П(с)БО 21 „Вплив змін валютних
курсів”, курсова різниця не виникає і перерахунок за певним курсом при отриманні товару
не проводиться. Разом з тим, у вантажно-митній декларації форми ВМД-2 визначено вартість
і вказано курс НБУ, відповідно до якого приймалися товари. Отже, не використовується
документ і ми відходимо від принципів обліку, таких як документація. А згідно із міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку, всі розрахункові операції відносяться до монетарних
статей, а отже, підлягають перерахунку у зв’язку із зміною валютного курсу.

Проте, як свідчить міжнародна практика, достатнім для отримання достовірних даних є
застосування середнього валютного курсу для операцій, що були проведені протягом тижня
або місяця. Це передбачено міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і тому широко
використовується за кордоном.

Згідно з М(с)БО 21 „Вплив змін валютних курсів”, операцію в іноземній валюті необхідно
відображати після первісного визнання у функціональній валюті, тобто у валюті основного
економічного середовища, застосовуючи до суми в іноземній валюті курс обліку „спот”
(валютний курс у разі негайної купівлі-продажу валюти) між функціональною валютою та
іноземною валютою на дату операції. З практичних міркувань пропонуємо застосовувати
курс, який наближається до фактичного на дату операції, тобто це є середній курс протягом
тижня або місяця для всіх операцій у кожній іноземній валюті, які здійснюються протягом
цього періоду. Однак, якщо валютні курси суттєво коливаються, застосування середнього
курсу є недоречним [3].

Використання середнього курсу не передбачено чинними в Україні положеннями
стандартів бухгалтерського обліку. Враховуючи те, що наша держава перебуває на стадії
переходу на міжнародні стандарти, то доцільно врахувати наведені вище дилегми для
застосування їх у вітчизняній практиці бухгалтерського обліку.

Наявність великої кількості операцій, що вимагають розрахунків у іноземній валюті,
зумовлює потребу у систематизації таких розрахунків з метою трансформації їх у
бухгалтерському обліку.

У дослідженнях науковців можна знайти лише часткову класифікацію залежно від певної
ознаки. Проте ніхто з них не дає загальної класифікації розрахунків у іноземній валюті.
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Федькевич Н. В. дає перелік лише форм розрахунку, а саме: акредитив, інкасо, банківський
переказ, відкритий рахунок, розрахунки векселями, розрахунки чеками, проте способу
розрахунків не дає.

Питання впливу умов договорів на облік господарських операцій розглядали
Ф. Ф. Бутинцем, І. В. Жиглей і В. М. Пархоменко. Вказаними науковцями визначені фактори
впливу договірних умов на облік господарських операцій, але вони потребують більшої
конкретизації.

Виходячи з положень вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, економічної та
спеціальної літератури, вважаємо доцільно запропонувати таку класифікацію розрахунків у
іноземній для цілей її обліку і аналізу (рис.1).

Рис. 1. Класифікація розрахунків у іноземній валюті
З рис. 1. видно, що на методику ведення обліку розрахунків у іноземній валюті впливає

ряд факторів та умов. Зокрема, виділяючи такий фактор впливу на систематизацію даних в
обліку, як забезпеченість договірних зобов’язань, необхідно враховувати, що він впливає на
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потенційні зміни у стані майна при виборі форми обліку. А якість, ціна, гарантійний термін
(строк придатності) товарів, робіт, послуг впливають на коливання за обсягом і структурою у
складі активів контрагентів.

Щодо методу оплати, то від цього залежатиме структура рахунків, винесених для надання
інформації в обліку щодо відображення оплати. Тому при відображенні обліку розрахунків у
іноземній валюті необхідно враховувати кожний із наведених факторів, оскільки це буде
впливати на облік результатів від виконання взаємообумовлених зобов’язань.

Кадуріна Л. та Стрєльнікова М. виділяють основні види зовнішньоекономічних угод, а
саме: купівлі-продажу, бартерні, орендні, посередницькі, переробки давальницької сировини,
інвестиційні. Проте до цього переліку необхідно додати ще лізингові й консигнаційні.

Отже, підсумовуючи зазначене вище, можна константувати, що для покращання організації
та методики розрахунків у іноземній валюті доцільно саме у обліковій політиці детально
розглядати порядок конкретного висвітлення певних операцій в обліку з метою відкритості і
однозначного тлумачення. Тому необхідно виділити окремий пункт в обліковій політиці –
„Розрахунки у іноземній валюті”, в якому розкрити порядок відображення в обліку розрахунків
у іноземній валюті. Це вирішить проблеми організації облікової політики на підприємстві. А
чітко визначені методологічні підходи щодо складових облікової політики, а саме в сфері ЗЕД,
дозволять підвищити ефективність проведення операцій, що вимагають розрахунків у
іноземній валюті.
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У статті проаналізовано підходи деяких науковців до визначення поняття „корупція”,
як в адміністративному так і кримінологічному аспекті. Розкрито значення понять
„корупційні правопорушення” і „корупційні діяння” та їх особливості.

The paper explores the approaches of some scholars on the definition of „corruption”, both
administrative and criminological aspects. And, also investigated the definition of „corruption”
and „corruption” and their features.
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установа.

На сьогодні особливу тривогу викликає моральне розкладання посадових осіб установ і
органів пенітенціарної системи України, що виражається у вчиненні ними суспільно
небезпечних діянь, які містять ознаки корупції. Так, щорічно з установ пенітенціарної системи
України умовно-достроково звільняється близько 30 тисяч чоловік. Приблизно 90 % з них
звільнено через корупцію.

З позиції ґенези корумповані посадові особи поділяються на осіб, які стали корумпованими
в процесі виконання посадових повноважень, і тих, хто до вступу на посаду ставив за мету
використання службових повноважень для незаконного особистого збагачення. Останніх
зазвичай призначають на посади вищі корумповані посадові особи через їх особисту відданість,
дружні відносини [1].

Відповідно до „Великого тлумачного словника сучасної української мови” „корупція –
використання посадовою особою службового становища з метою особистого збагачення” [2,
с. 578].

Необхідно звернути увагу також на те, що „останнім часом з’явилися нові форми
корупційних діянь (що не караються в кримінальному порядку), це: безпосередня участь
посадових осіб, державних службовців і депутатів усіх рівнів у комерційній діяльності для
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одержання особистого чи корпоративного прибутку; використання службового становища
для „перекачування” державних коштів і матеріальних цінностей у комерційні структури і
переведення грошей у готівку; надання пільг для своєї корпоративної групи (політичної,
релігійної, національної, кланової та ін.) з відтягненням державних ресурсів; використання
службового становища для впливу на засоби масової інформації для здобуття особистої та
корпоративної вигоди; використання посадовими особами, державними службовцями,
депутатами, політичними діячами підставних осіб та родичів у комерційних структурах з
метою здобуття особистого чи корпоративного прибутку; використання службового
становища для маніпулювання інформацією з метою одержання особистої та корпоративної
вигоди; лобіювання при прийнятті нормативних актів в інтересах зацікавлених угруповань; не
переслідуване у кримінальному порядку зловживання службовим становищем у процесі
приватизації, здання в оренду, ліцензування, квотування” [3].

На думку Елеськіна М. В., специфіка злочинності у виправних установах зумовлена також
існуванням злочинності серед працівників виправних установ. Він вважає, що „у виправних
установах, з одного боку, об’єктивно складається сприятлива ситуація для вчинення
корупційних правопорушень, проступків і заступництва або потурання по їх приховуванню,
та з іншого – є готовий брати участь в цій корупції спецконтингент засуджених, з їх
протиправними поглядами і переконаннями, що сприяли вчиненню ними злочинів. Окрема
частина з них, „підкована” кримінальною ідеологією, безумовно, прагне шляхом підкупу
повернутися на свободу і займатися своєю звичною „справою”. Тому вони шукають і, нерідко,
знаходять тих, хто, нехтуючи принципами моралі і права, в ім’я наживи чи іншої вигоди,
готовий „торгувати” своїми владними повноваженнями, честю і гідністю” [4].

М. С. Рибак звертає увагу на те, що „якщо врахувати, що співробітники виправних установ
являють собою замкнуту і ізольовану громаду, в якій всі знають про витівки один одного, то
в критичні періоди вони, як правило, виявляють цілком зрозумілу солідарність і „не зраджують”
тих, хто скоює злочини, зловживаючи своїм службовим становищем. Можна констатувати,
що беззаконня, що виражається в здійсненні різних за ступенем суспільної небезпечності
правопорушень, як пов’заних, так і не пов’заних з корупцією, в ряді виправних установ стає
звичним стилем діяльності деяких посадових осіб. Факти свідчать саме про це” [5].

На думку Мельника М. І. „корупція щодо організованої злочинності виконує три основні
функції: 1) формує захисний механізм організованої злочинності; 2) виступає одним з
основних засобів досягнення основних цілей злочинної діяльності організованих злочинних
угруповань; 3) є формою легалізації організованої злочинності (дозволяє представникам
організованих злочинних угруповань набути легального соціального статусу, легалізувати
доходи, здобуті злочинним шляхом)” [6, с. 15].

Але необхідно зазначити, що на сьогодні для результативних дій по боротьбі з корупцією
в пенітенціарній системі у правовому полі України, незважаючи на різноманітність існуючих
підходів і методів до визначення дефініції корупції, ще й донині відсутнє конкретне визначення
поняття зазначеного терміна.

Г. М. Собко, І. В. Кумайгородський вважають, що „визначення поняття корупції
обмежується загальними ознаками й характеризується відсутністю чітких формулювань, які
б дозволили виділити суттєві ознаки цієї правової категорії” [7, с. 79]. Як, доречно зауважує
О. І. Мізерій, щодо визначення поняття корупція „існує багато різних визначень, але повної
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ясності й правової точності до цього часу немає” [8, с. 13]. Отже, проблема визначення поняття
„корупція” має надзвичайно важливе теоретичне й практичне значення.

На думку І. В. Чубенко, серед окремих моментів, які ускладнюють дослідження стану
корупції, є те, що аналізувати статистичні дані, які характеризують стан корупційної злочинності
в Україні, складно через відсутність нормативно-правового закріплення поняття корупційного
злочину [9, с. 203].

М. І. Мельник зазначає, „що існуюче в теорії права, законодавстві та у практиці його
застосування розмаїття визначень поняття „корупція” обумовлюється: 1) різним розумінням
сутності корупції; 2) різними підходами та критеріями, що застосовуються для визначення
цього поняття; 3) прагненням дати універсальне визначення корупції як соціального явища,
політичної, економічної, соціологічної, кримінологічної, кримінально-правової категорії та
конкретного протиправного діяння” [6, с. 11–12].

Так, М. І. Мельник, розглядає „корупцію” – як, „соціальне явище, яке охоплює всю
сукупність корупційних діянь, пов’язаних з неправомірним використанням особами,
уповноваженими на виконання функцій держави, наданої їм влади, службових повноважень,
відповідних можливостей з метою задоволення особистих інтересів чи інтересів третіх осіб, а
також інших корупційних правопорушень, у тому числі тих, які створюють умови для вчинення
корупційних діянь чи є приховуванням їх або потуранням їм” [6, с. 12].

А під корупційним правопорушенням він розуміє правопорушення, які полягають у
неправомірному використанні особою, уповноваженою на виконання функцій держави,
офіційно наданої їй влади, посадових повноважень, відповідних можливостей з метою
задоволення особистих інтересів чи інтересів третіх осіб (корупційні діяння), а також в інших
діях, які створюють умови для вчинення корупційних діянь чи є приховуванням їх або
потуранням їм (інші діяння, пов’язані з корупцією) [10, с. 159].

На думку С. Т. Асаінова, адміністративне корупційне правопорушення – це комплексний
інститут, що охоплює дві самостійні складові адміністративних корупційних правопорушень,
спрямованих проти державних і громадських інтересів у формі: а) протиправного отримання
посадовою особою державного органу матеріальних, будь-яких благ і переваг; б) протиправне
надання фізичними та юридичними особами будь-яких матеріальних та інших благ і
переваг [11, с. 35].

Тобто корупційні адміністративні правопорушення являють собою адміністративні
правопорушення, що мають ознаки корупції, але не містять складу злочину, за вчинення яких
встановлена адміністративна відповідальність [12]. Отже, вчинення державним службовцем
будь-якої корупційної дії, якщо вона не містить складу злочину, передбачає адміністративне
стягнення [13, с. 48].

Таким чином, для вирішення питання про притягнення певної особи до відповідальності
за вчинення адміністративно-корупційного правопорушення необхідно встановити, по-перше,
що діяння, яке створює об’єктивну сторону цього правопорушення, в часі передувало
суспільно небезпечним наслідкам і, по-друге, що ці наслідки наступили в результаті вчинення
саме цього діяння [11, с. 34].

Але, можна погодитися з С. Т. Асаіновим щодо того, що суспільна небезпека
адміністративних корупційних правопорушень характеризується участю в них посадових осіб
або інших державних службовців, що створює підстави для процвітання корупції і відносно



144                                                                                                             Право

того, що обов’язковим атрибутом корупції є збагачення державних службовців шляхом
хабарництва, використання службового становища у всіх його проявах [14, с. 38].

На думку авторів російського підручника „Нове кримінальне право Росії” корупція в
широкому розумінні – це соціальне явище, яке уразило державний апарат влади, що полягає
в розкладанні влади, умисному використанні державними службовцями, службовцями органів
місцевого самоврядування, іншими особами, уповноваженими на виконання державних
функцій, свого службового становища, статусу й авторитету займаної посади в корисливих
цілях для особистого збагачення чи в групових інтересах. Також вони зазначають, що далеко
не всі правопорушення визначаються злочинами й тягнуть за собою кримінальну
відповідальність. Так, на їх думку, кримінально-правовими проявами корупції, є такі:
заволодіння з використанням посадового становища чужим майном шляхом його вилучення
всупереч волі власників, зловживання посадовими повноваженнями з корисливих мотивів,
але не пов’язане з незаконним заволодінням чужим майном, і хабарництво [15, с. 318].

Дослідження в кримінологічному аспекті лише корупційних діянь кримінально-правового
характеру, на думку Г. М. Собко та І. В. Кумайгородського, вважається не повним. Це
зумовлено, як вони вважають, кількома моментами. „По-перше, тим, що в багатьох випадках
корупційні діяння, за які законом передбачено різну відповідальність, є надзвичайно близькими
за своїми об’єктивними і суб’єктивними ознаками, тобто за суттю порушення. Отже, у таких
випадках надзвичайно тонкою є межа, яка відділяє одне корупційне правопорушення від
іншого. Крім того, за таких обставин за наявності відповідної волі законодавця не виключається
перехід корупційного правопорушення одного виду в інший, наприклад, правопорушення
кримінально-правового характеру до категорії адміністративно-правових правопорушень і
навпаки. По-друге, притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення
адміністративного, цивільно-правового чи дисциплінарного характеру, крім всього іншого,
спрямоване на запобігання корупційним проявам кримінально-правового характеру” [7, с. 81].

Так, Б. В. Волженкін підкреслює, що корупція як власне кримінологічна категорія охоплює
лише ту частину корупційних діянь, які законом визначаються злочинами. Ці корупційні діяння
утворюють найбільш небезпечну групу корупційних правопорушень. У юридичній літературі
їх інколи називають кримінальною корупцією або корупційною злочинністю, до якої належать
злочини осіб, офіційно залучених до управління (осіб, які уповноважені на виконання публічних
функцій), що використовують будь-яким способом надані їм за статусом можливості для
незаконного отримання особистої вигоди [16, с. 11].

Рогульський С. С. до основних ознак корупції та корупційних діянь пропонує віднести
наступні: „корупційна діяльність може здійснюватися як особами, уповноваженими на
здійснення функцій держави та іншими особами, прирівняними до них (наприклад – керівники
відповідних державних підприємств), так і фізичними особами та уповноваженими
представниками юридичних осіб; така діяльність пов’язана з протиправним використанням
наданих особам, уповноваженим на здійснення функцій держави та іншим особам,
прирівняних до них, повноважень або протиправним наданням таким особам певних благ,
пільг та інших перваг; спеціальною метою такої діяльності є отримання матеріальних благ,
пільг, послуг та інших переваг, як для себе, так і для третіх осіб, а також отримання певних
привілеїв фізичними чи юридичними особами” [17, с. 11].

Правовий термін „корупція” С. С. Рогульський пропонує визначити, „як незаконне
прийняття майнових та немайнових послуг, благ і переваг особами, що уповноважені на



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(55) 2011 145

виконання державних функцій, або особами, що відповідно до закону прирівнюються до них,
з використанням свого правового статусу та пов’язаних з ним можливостей, а також підкуп
зазначених осіб шляхом незаконного надання їм фізичними та уповноваженими
представниками юридичних осіб цих благ, послуг та переваг з метою отримання від осіб,
уповноважених на виконання державних функцій, або осіб, що прирівнюються до них певних
привілеїв” [17, с. 10–11].

Необхідно зазначити, що при порівнянні різних понять корупції, що відносяться до „діянь,
що вважаються корупцією, найчастіше виділяють характерні компоненти: особа наділена
повноваженнями (владою) ухвалювати важливі для суспільства рішення; норми, що регулюють
ухвалення рішень (закони, принципи, критерії, процедури); особа або особи, що домагаються
вигідного для них рішення; взаємовигідний обмін між особою, що ухвалює рішення, і особою
або особами, що домагаються рішення; порушені норми ухвалення рішення, заподіяна шкода
суспільству” [13, с. 8].

На нашу думку, потрібно переглянути базові нормативні акти для того, щоб дати визначення
поняття корупції та наповнити його конкретним юридичним змістом, що дозволить
визначитися з її різновидами та удосконаленням шляхів її вияву, уточненням, хто є суб’єктами
корупційної діяльності з метою визначення їхньої відповідальності та покарання.
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article. The author defines how to improve the legal basis of fiscal service activity in the context
of establishing partnership with taxpayers.

Ключові слова: державна податкова служба, платники податків, партнерські
взаємовідносини.

Побудова незалежної держави – це тривалий процес, який потребує здійснення
реформування практично всіх соціальних інституцій. Адже зміна політичної, економічної,
соціальної політики вимагає адекватних змін у державному управлінні, у застосовуваних
формах і методах управління, а також відповідного законодавчого забезпечення вказаних
процесів. Виходячи з того, що податкові надходження становлять левову частку доходів
Державного бюджету, тобто забезпечують „платоспроможність” держави, необхідність
оптимізації роботи органів державної податкової служби України, які власне й стягують
відповідні податкові платежі, є незаперечною. Необхідно відзначити, що органи ДПС України
хоча й потребують певної модернізації, проте не можуть бути визнані неспроможними
виконувати покладені на них функції, адже за статистичними даними вони практично весь
час перевищують поставлені перед ними завдання [1, с. 3]. Необхідність же удосконалення
викликана змінами в суспільно-політичному житті, модернізацією законодавства, активною
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зовнішньополітичною діяльністю нашої держави та зміцненням ринкових відносин в Україні,
необхідністю розвитку партнерських відносин між владними й невладними суб’єктами.

Держава розвивається і це вимагає забезпечення динаміки практично всіх суспільних
відносин. Розвиток економічних, у тому числі й міждержавних відносин, зміни законодавства
та інші перетворення вимагають адекватної модернізації тих державних органів, які покликані
забезпечувати управлінські процеси у відповідних галузях і сферах державного життя. Не є
винятком з цього правила й діяльність державної податкової служби України, що зобов’язана
забезпечити вчасне, якісне й повне надходження відповідних платежів до Державного та
місцевих бюджетів.

Питання налагодження тісної та взаємної співпраці платників податків з податковими
органами, формування ефективної системи належного податкового супроводження платників
податків відіграє важливу роль у процесі наповнення державної скарбниці, стабілізації й
розвитку економіки. Адже діяльність податкових інспекцій повинна бути спрямована на те,
щоб для платника податків не були надзвичайно важкими для виконання податкові платежі та
не був обтяжливим власне процес сплати податків. Факторів, що впливають на ці відносини,
дуже багато. Це, насамперед, створення нормальних умов для прийому платників,
максимальне спрощення подачі податкової звітності, автоматизація цього процесу,
впровадження партнерських відносин між інспектором і платником, чому сприятимуть такі
важливі заходи, як організація спільних зустрічей, навчальних занять, ознайомлення зі стилем,
методами роботи податкових служб, з ініціативами податкового відомства щодо законодавчого
зниження податкового навантаження та створення гнучкої системи фінансових санкцій, –
тобто таких заходів, що свідчать про реальний перехід від власне фіскальної системи збору
податків до регулятивної [2].

Забезпечення процесів якісного та вчасного виконання податкових зобов’язань перед
бюджетами і державними цільовими фондами багато в чому залежить від повноти інформації
про податкову систему, специфіку сплати окремих податків, зборів (обов’язкових платежів).
Взаємний обмін інформацією між платниками податків і податківцями дозволяє уникати
конфліктних ситуацій, що позитивно відображається на взаємовідносинах великих платників
і податківців.

Крім того, проведення профілактичної роботи часто виступає запорукою успішної
співпраці податківців з платниками податків, а вироблення їх високої культури спілкування
дає можливість державі розраховувати на платників як свідомих і надійних партнерів у питаннях
забезпечення надходжень до бюджетів, виробництва товарів і надання послуг.

Необхідно зазначити, що одним із важливих напрямів діяльності податкових органів щодо
налагодження партнерських взаємовідносин з платниками податків є здійснення постійного
моніторингу громадської думки. Зміцнення партнерських відносин, поглиблення
взаєморозуміння, спрямованого на утвердження ідеології добровільної сплати податків,
неможливе без урахування думки громадськості.

Так, відповідно до Порядку проведення моніторингу громадської думки щодо діяльності
органів державної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України від 26.01.04 р.
№ 43, органами ДПС проводиться щоквартальне опитування громадян у всіх регіонах України.
Його здійснюють підрозділи масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян спільно з
незалежними ЗМІ та волонтерами податкової служби щодо якості роботи органів ДПС, ступеня
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довіри до неї з боку населення, а також основних чинників, які негативно впливають на
авторитет податкових органів.

Різні вікові групи, освіта та характер зайнятості опитаних громадян свідчать про те, що
коло людей, які цікавляться питанням оподаткування та пов’язаними з цим заходами, є досить
широким. Особливо це стало відчутним у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України,
яким суттєво змінено окремі моменти стосовно оподаткування. Тому відкритість податкової
служби до діалогу з платниками податків, широка масово-роз’яснювальна та агітаційна робота
мають значний позитивний ефект. Подібні опитування є необхідними для визначення
пріоритетів у роботі податкової служби, оскільки вказують на можливі шляхи удосконалення
її роботи, доведення її рівня до рівня провідних європейських країн, сприяють розвитку
подальшої демократії в нашій державі.

Необхідно зазначити, що концепція роботи з платниками податків базується на новій
філософії партнерських відносин між податківцями і платниками, що закріплена Стратегічним
планом розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року, яка здатна
змінити відношення суспільства до сплати податків, покращити стан дотримання податкової
дисципліни, забезпечити умови добровільної сплати податків [3]. Основою для налагодження
партнерських відносин з підприємствами та організаціями є однаковий підхід податкової служби
до всіх платників податків з єдиною вимогою – об’єктивно обрахувати свої фінансово-
економічні показники і сплатити платежі до бюджету. Реформування податкової системи є
складним поетапним процесом, що триватиме до 2015 року, а його запровадження має на
меті зменшення діючих ставок оподаткування і базується на добровільності сплати податків.
Сьогодні законодавчій базі України потрібна не лише конституційність, а й адаптованість до
норм Євросоюзу. Зокрема, запровадження електронної звітності та подання реєстрів
податкових накладних в електронному вигляді унеможливлює ухилення від сплати податків,
робить справляння податків прозорим. Запропонована схема адміністрування ПДВ здатна
захистити бюджет від необґрунтованого відшкодування цього податку, забезпечивши при
цьому більш прийнятні умови для функціонування бізнесу. Результат удосконалення податкової
системи шляхом реформування податкова служба вбачає у створенні мікроклімату
порозуміння і довіри як у сфері бізнесу, так і у сфері держави, щоб держава могла отримати
стабільний бюджет, а бізнес – можливість планувати свою роботу на перспективу.

Податкові платежі, що стягуються органами ДПС України, є не єдиним джерелом
формування бюджетних коштів. Проте від того, на скільки якісно виконуватиме свої завдання
податкова служба України, залежить можливість держави планувати реалізацію відповідних
програм і заходів, розпоряджатися відповідними коштами.

Як відзначено у Концепції реформування податкової системи України, вказана система не
є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави, не сприяє зростанню
економічної активності суб’єктів господарювання; вона відображає недосконалість перехідної
економіки та має переважно фіскальний характер [4]. Звичайно ж така ситуація не може
задовольняти потреби українського суспільства, тим більше в контексті євроінтеграції та в
умовах світової економічної кризи. Отже, важливість та необхідність здійснення змін як у
питаннях оподаткування, так і щодо організації діяльності фіскальних органів держави є
очевидною. Крім того, необхідно відзначити, що система Державної податкової служби України
не потребує докорінних змін, вона повинна відповідати потребам часу. Тобто не можна
говорити про докорінну реформу ДПС України, це модернізація служби, удосконалення
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окремих організаційних аспектів її діяльності та їх законодавчого забезпечення. Так, на нашу
думку, в основу оптимізації діяльності як ДПС України в цілому, так і окремих її структурних
елементів доцільно покласти так звану „реформу А. Гора”, яка спрямована на підвищення
показників роботи державних органів та зменшення витрат на їх утримання і полягає в
необхідності здійснення таких заходів:

– підвищення самостійності державних службовців органів податкової служби та
зменшення кількості нормативних актів, що регулюють їх діяльність. На нашу думку, необхідно
зменшити насамперед кількість відомчих актів, що визначають статус, особливості
взаємовідносин посадових осіб ДПС України тощо;

– децентралізувати функції державного управління і передати частину функцій на місцевий
рівень. Ця теза не є винятком під час організації роботи з великими платниками податків, адже
СДПІ безпосередньо працюють з такими платниками, внаслідок чого набагато краще можуть
виявляти переваги й недоліки індивідуального податкового супроводження;

– підвищити ефективність державної служби шляхом запровадження конкуренції між
окремими органами та застосування методів роботи приватних корпорацій. У даному випадку
йдеться насамперед про преміювання практичних працівників залежно від внеску в роботу
всього державного органу;

– зробити головним завданням державних служб задоволення інтересів платників податків
і суспільства в цілому [5, с. 236].

Удосконалення діяльності податкових органів повинно відбуватися комплексно, а не
вибірково, починаючи з усунення неузгодженостей законодавства, що регулює порядок і
особливості діяльності органів ДПС України і закінчуючи удосконаленням процедури підбору
кадрів. Держава повинна проявити власну зацікавленість не лише у результатах роботи окремих
державних органів, але й забезпечувати умови для боротьби з фінансовими порушеннями,
зокрема, з відмиванням незаконно отриманих коштів, „тінізацією” економіки тощо [6; 7]. На
нашу думку, саме такий підхід може забезпечити дієвість і результативність процесу
реформування та забезпечить можливість досягнення бажаного результату – наявності
цілісної, професійно орієнтованої системи органів оподаткування, спроможної якісно
виконувати покладені на неї функції: стягувати у визначених розмірах податки, збори та інші
платежі, попереджати вчинення податкових правопорушень і забезпечувати зростання рівня
добровільної сплати податків.

Забезпечення удосконалення податкових органів повинно здійснюватися виважено й
комплексно, з урахуванням таких положень:

– вивчення, узагальнення та запровадження в Україні прогресивного іноземного досвіду
в питаннях оподаткування та побудови податкової політики держави, адже ці питання часто
мають не лише економічний, але й політичний зміст;

– максимальне використання технічних засобів обслуговування та контролю.
Удосконалення діяльності податкових органів по роботі з платниками податків не може
відбуватися без їх технічного оновлення й переоснащення, що повинно передбачати не лише
придбання в достатній кількості якісної офісної техніки, але й запровадження нових програм
податкового обслуговування, належне інформаційне забезпечення, оперативне інформування
про зміни в законодавстві тощо;

– упорядкування податкового законодавства. Удосконалення будь-якої діяльності
передбачає необхідність здійснювати аналіз існуючої законодавчої бази, а також масиву
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підзаконних нормативних документів з метою видалення серед них тих правил і норм, що не
відповідають вимогам часу, ускладнюють процедуру адміністрування податків тощо. Звичайно
основним документом у питаннях оподаткування є Податковий кодекс України, норми якого
покликані забезпечити єдиний підхід до визначення термінології в податковому праві, а також
врегулювати розміри податкових ставок для різних категорій платників, умови і порядок
стягнення податкових платежів, розстрочки і відстрочки їх виконання тощо;

– належне визначення статусу СДПІ по роботі з великими платниками податків і
нормативне закріплення специфіки їх діяльності. Здійснення вказаних дій дозволить не лише
чітко відмежувати повноваження СПО по роботі з ВПП від повноважень інших ДПІ, але й
визначить їх місце серед інших податкових органів, особливості взаємодії та взаємозв’язку
між ними;

– чітке відпрацювання процедури оскарження рішень СПО по роботі з ВПП та дій її
працівників, яка визначена ст. 56 Податкового кодексу України. На нашу думку, це забезпечить
прийняття справедливого та неупередженого рішення вищестоящим органом системи ДПС.
Певні кроки в цьому напрямі вже зроблено. Як відзначалося вище, Податковим кодексом
України було відмінено оскарження дій та рішень податкових органів на місцях [8]. Необхідно
відзначити, що сьогодні існує також і громадська організація, завданням якої є не лише
поширення позитивного досвіду сплати податків і тлумачення змісту податкового
законодавства, але й здійснення захисту платників від неправомірних  рішень і дій податкових
органів – це Асоціація платників податків України, членами якої є також більшість підприємств,
що належать до великих платників податків. Крім того, ще у 2007 році розпочав роботу
Інформаційно-довідковий центр при ДПА України, метою діяльності якого було надання
кваліфікованих роз’яснень податкового законодавства платникам податків;

– зменшення числа управлінського апарату в органах ДПС. Потрібно зазначити, що сьогодні
вже триває адміністративна реформа, яка передбачає зменшення числа управлінського апарату
в органах ДПС. Крім того, оптимізація діяльності будь-якого державного органу передбачає
також перегляд функціональності існуючих посад [9, с. 47] та скорочення тих із них, які не є
функціональними або ж потреба в існуванні яких відпала. Автоматизація роботи з платниками
податків, у тому числі й адміністрування податків дозволяє зменшити чисельність не лише
керівних працівників, але працівників „низової” ланки, проте при цьому необхідно зберегти
кадровий потенціал податкових органів, а працівникам пояснити сутність реформування,
його наслідки і напрями, а також реальну потребу у здійсненні тих чи інших перетворень;

– чітке формування податкової політики держави та зменшення акцентів на виключно
фіскальну функцію оподаткування – дозволить зробити відносини „платник податків –
державна податкова інспекція” партнерськими, побудованими на взаємній довірі та довірі до
держави. Зрозуміла платникам, виважена та раціонально побудована податкова політика,
розрахована не лише на вимогу сьогодення, але й на майбутнє, на перспективу, є запорукою
її фактичної добровільної реалізації;

– застосування заходів морального (нагороди, подяки) чи матеріального (преміювання,
цінні подарунки тощо) заохочення працівників податкових органів залежно від їх реального
внеску у підвищення якості податкового супроводження платників податків. Широке
запровадження таких заохочувальних заходів повинно сприяти підвищенню самооцінки
працівників податкових органів, стимулювати їх ініціативність і ділову активність, породжувати
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здорову конкуренцію серед працівників податкових органів, а відтак – повинна підвищуватися
якість послуг системи інспекцій по роботі з платниками податків;

– забезпечення належної роботи навчально-консультаційних центрів, в яких працівники
системи ДПС могли б періодично проходити підвищення професійної кваліфікації. Бажано
також запровадити на базі таких центрів надання психолого-реабілітаційних консультацій для
відновлення працездатності працівників податкових органів;

– гарантування належного рівня соціального захисту працівників податкових органів, адже
лише особа, яка впевнена у своєму майбутньому, може ініціативно та творчо виконувати
свою роботу, покращувати відповідні показники;

– залучення широкого кола науковців і практиків до визначення шляхів і напрямів
удосконалення діяльності податкових інспекцій у сфері налагодження взаємовідносин з
платниками податків. Наукове обґрунтування удосконалення діяльності податкових органів
повинно стати основою її успішної реалізації, адже саме науково обґрунтовані розрахунки,
теоретично продумані моделі тощо, які оцінені практичними працівниками, допомагають
виявити недоліки і переваги окремих нововведень у сфері оподаткування, прогнозувати їх
результат для сторін податкових правовідносин.

Досвід іноземних держав показує, що запровадження нових форм роботи податкових
органів у практику може бути впроваджено на окремих територіях держави для визначення їх
ефективності, доцільності та дієвості, можливості отримання бажаного результату [10, с. 179].

Удосконалення діяльності податкових органів у сфері налагодження взаємовідносин з
платниками податків повинно відбуватися узгоджено з удосконаленням роботи всіх органів
системи ДПС України у процесі реалізації загальної адміністративної реформи. На нашу
думку, не можна оптимізувати роботу однієї ланки ДПІ, залишивши поза увагою інші
структурні одиниці податкової служби. Лише науково обґрунтований, комплексний підхід у
питаннях удосконалення роботи державної податкової служби в цілому дозволить не лише
успішно оптимізувати адміністративну діяльність податкових органів, але й реалізувати
податкову реформу в цілому.

Отже, діяльність податкових органів у сфері налагодження взаємовідносин з платниками
податків попри економічну й політичну нестабільність, невизначеність податкового
законодавства в цілому має позитивні наслідки. Вважаємо, що такий позитивний досвід
повинний бути врахований не лише податковими органами, що здійснюють податкове
супроводження платників, але й іншими державними органами. Крім того, зважаючи на
специфіку оподаткування, практику індивідуального податкового супроводження можна було
б застосовувати також і у створюваних вільних економічних зонах.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА
ПРИРОДА ПРАВОВІДНОСИН ВИКОНАВЧОГО

ПРОВАДЖЕННЯ
У статті розглянуто правову природу правовідносин виконавчого провадження з

позицій науки адміністративного права. Досліджено адміністративно-правові ознаки
цього інституту, проаналізовано елементи правовідносин виконавчого провадження.

In this article the legal nature of executive procedure is examined from the standpoint of
science of administrative law. The author investigates the administrative and legal signs of this
institution. The elements of legal relationship of executive procedure is analyzed.

Ключові слова: правовідносини, виконавче провадження, елементи.

Одним із основних інститутів адміністративного права є інститут виконавчого провадження.
Саме в межах цього інституту визначені організаційно-правові засади діяльності суб’єктів
виконавчого провадження.

За роки незалежності в Україні сформувалася власна система суб’єктів виконавчого
провадження, однак практика свідчить, що її функціонування не було достатньою мірою
ефективним і повноцінним. Насамперед це було зумовлено недостатнім досвідом правового
регулювання виконавчого провадження як складової інституту адміністративного права. Цей
чинник сприяв неналежному та несвоєчасному виконанню рішень судів та інших органів, що
стало однією з головних причин падіння авторитету судової влади.

Однією з причин такого стану виконавчого провадження можна визнати також недостатню
увагу вчених до вивчення виконавчого провадження саме з позицій адміністративно-правової
науки.

У різні часи окремі проблеми виконавчого провадження досліджували М. Г. Авдюков,
Р. Х. Валєєва, Ю. Г. Гринько, В. П. Пастухов, А. М. Ширшиков, П. П. Заворотько, А. К. Сергун,
М. Й. Штефан, В. В. Афанасьєв, С. В. Щербак, А. І. Перепелиця.

Проте проблемі адміністративно-правової природи правовідносин виконавчого
провадження не було приділено достатньої уваги науковців. Особливої актуальності дана
проблема набуває в умовах здійснення в Україні судово-правової реформи.

У дореволюційний період виконавчому провадженню були притаманні ознаки інституту
адміністративного права, а саме:

– наявність спеціального державного органу як обов’язкового суб’єкта виконавчого
провадження;
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– учасники виконавчого провадження не були рівноправними суб’єктами;
– виконавче провадження завжди виникало незалежно від волевиявлення боржника;
– боржник повинний був виконувати свої обов’язки під загрозою санкцій у вигляді

юридичної відповідальності.
Проте ситуація докорінно змінилася після прийняття Постанови Народного Секретаріату

від 4 січня 1918 р. „Про запровадження народного суду”, яка передбачала скасування посад
судових приставів.

У 1924 році було прийнято перший ЦПК УРСР, значна частина якого стосувалася
регламентації примусового виконання судових рішень. Так, незважаючи на адміністративну
природу правовідносин виконавчого провадження, законодавець необґрунтовано визначив
їх місце в системі цивільного процесуального права.

У свою чергу, ЦПК УРСР 1963 р., розвиваючи раніше закріплені законодавчі положення,
вказав на те, що виконавче провадження могло здійснюватися виключно судовими
виконавцями.

У жовтні 1966 р. Президія Верховного Суду УРСР затвердила Інструкцію „Про порядок
виконання судових рішень”, а 24 квітня 1973 р. міністром юстиції СРСР була затверджена нова
Інструкція „Про порядок виконання судових рішень”. 15 листопада 1985 р. Наказом міністра
юстиції СРСР № 22 була затверджена Інструкція про виконавче провадження, що стала останнім
нормативно-правовим актом, прийнятим у радянські часи стосовно виконавчого
провадження.

Після Жовтневої революції, протягом довгого часу правовідносини виконавчого
провадження перебували в сфері цивільного процесуального права. Зокрема, науковці
М. Й. Штефан і В. В. Баранкова, які досліджували проблеми цивільно-процесуальної науки,
пропонували віднести виконавче провадження до цивільного процесу [1, 2]. Остання
обгрунтовувала свою позицію тим, що правовідносини між учасниками виконавчого
провадження і судом, за своєю правовою природою, є процесуальними, а оскільки їх реалізація
регламентується ЦПК, то вони мають всі ознаки цивільних процесуальних правовідносин, що
виникають при виконанні судових рішень.

Проте, незважаючи на формальне закріплення процедури виконавчого провадження в
межах цивільного процесуального права, окремі радянські учені акцентували увагу на
відмінній від цивільно-процесуальної природі виконавчого провадження. Так, беручи до уваги
адміністративну природу виконавчого провадження, іншої позиції дотримувалися
М. К. Юков [3], В. М. Шерстюк [4], Ю. Білоусов [5]. М. К. Юков, зокрема, ще в 1975 році
визначив виконавче провадження як галузь права – виконавче право, але його думка не
знайшла прихильників і фактично виконавче провадження продовжувало залишатися
складовою цивільного процесуального права.

Звернувши увагу на неоднорідність правовідносин, що виникають при виконанні рішень
різних юрисдикційних органів, і правовідносин цивільного процесу, В. М. Шерстюк також
зробив висновок про самостійність виконавчого провадження.

Підтримуючи позицію В. М. Шерстюка, Ю. Білоусова вказувала, що виконавче
провадження необхідно повністю відокремити від будь-якої галузі права, і зокрема, від
цивільного процесуального права. Воно повинно мати самостійне місце в системі права.
Теоретично обґрунтовуючи власні погляди стосовно місця виконавчого провадження в системі
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права, науковець наголошувала на необхідності розглядати його як самостійну галузь права,
що матиме назву „цивільне виконавче право”.

Наступною віхою становлення та вдосконалення виконавчого провадження стало прийняття
Верховною Радою України двох законів України: „Про Державну виконавчу службу” від 24
березня 1998 року та „Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 року, що встановлювали
якісно новий порядок проведення виконавчих дій новоствореним органом – Державною
виконавчою службою, яка покликана здійснювати примусове виконання рішень судів та інших
органів в Україні. Ці закони радикально реформували всю систему виконавчого провадження.

На сьогодні можна з упевненістю констатувати, що місце виконавчого провадження в
системі права повністю змінилося. Є всі необхідні підстави стверджувати, що виконавче
провадження – один із видів адміністративних проваджень. Відповідно, правовідносинам, що
виникають під час реалізації виконавчого провадження, властиві адміністративно-правові
ознаки.

Розглядаючи сутність правовідносин, що виникають у виконавчому провадженні, необхідно
визначити зміст поняття „правовідносини у виконавчому провадженні”. Так, під
правовідносинами в теорії права розуміють урегульовані нормами права суспільні відносини,
учасники яких виступають носіями суб’єктивних прав, юридичних обов’язків, юридичної
відповідальності та юридичних повноважень, а самі правовідносини складаються зі змісту,
що включає органічно пов’язані суб’єктивні права та юридичні обов’язки [6, с. 511]. На думку
інших учених, правовідносини складаються із змісту, суб’єктів, що мають правосуб’єктність
і відповідний потенціал правового статусу об’єкта, тобто того, стосовно чого виникли
правовідносини і на що вони спрямовані, та юридичних фактів, життєвих обставин, що
породжують, змінюють або припиняють конкретні правовідносини [7, с. 100, 154], суб’єктів,
об’єкта, суб’єктивного права та юридичного обов’язку [8, с. 47].

На нашу думку, як уже зазначалося, правовідносини, що складаються при примусовому
виконанні рішень суду та інших юрисдикційних органів, є адміністративними та
адміністративно-процесуальними.

Адміністративно-правові відносини, на думку Д. Н. Бахраха [9, с. 21], – це врегульовані
нормами адміністративного права суспільні відносини, що складаються в сфері діяльності
виконавчої влади. Л. В. Коваль [10, с. 19] виділяє ряд властивостей адміністративно-правових
відносин. До них він відносить:

– наявність державного органу як неодмінного суб’єкта правовідносин;
– серед юридичних фактів – тільки юридичні акти державних органів індивідуального

значення є дійсними;
– державний управлінський орган зобов’язаний реалізовувати свої матеріально-правові й

процесуальні права;
– кожний з суб’єктів правовідносин може виступати одночасно у кількох рольових

функціях: як суб’єкт „владовідносин”, як суб’єкт, наділений правом покарання;
– учасники адміністративних правовідносин не є рівноправними суб’єктами;
– адміністративні правовідносини можуть виникати з ініціативи однієї сторони, незалежно

від волевиявлення іншої;
– адміністративно-правові відносини проявляють себе у кількох відносинах (відносини

між різними рівнями організаційної структури і т.д.);
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– правозобов’язаний суб’єкт повинний виконувати свої обов’язки під загрозою санкцій у
вигляді юридичної відповідальності.

Аналіз юридичної літератури дозволяє зазначити, що вчені не виділяють окремо ознак
адміністративно-процесуальних правовідносин, а під їх ознаками фактично розуміються
ознаки адміністративного процесу в цілому [11, с. 184]. Так, Н. Саліщева [12, с. 44–45] до них
відносить такі:

– в адміністративному процесі беруть участь дві сторони – державний орган або його
посадова особа та інший суб’єкт, не підпорядкований в адміністративному аспекті цьому
державному органу;

– норми адміністративно-процесуального права регулюють поведінку людей при вирішенні
певної категорії справ, що виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності;

– змістом цих відносин є процесуальні права та обов’язки сторін адміністративно-
правового спору або процесуальні права та обов’язки осіб при застосуванні уповноваженим
державним органом заходів адміністративного примусу;

– адміністративно-процесуальні норми мають властивий їм метод правового регулювання,
тісно пов’язаний з предметом регулювання;

– характерною особливістю таких процесуальних відносин є можливість їх примусової
реалізації безпосередньо органом державного управління, що має на це встановлені законом
владні повноваження;

– важливою відмінністю адміністративного процесу є його призначення для захисту
адміністративно-правових відносин, у тому числі і застосування адміністративних санкцій.

Отже, адміністративно-процесуальними правовідносинами будуть ті відносини, що
виникають у процесі зазначеної діяльності. При визначенні характеру правовідносин, що
виникають у виконавчому провадженні як адміністративних, так і адміністративно-
процесуальних, існує необхідність проаналізувати їх.

У правовідносинах виконавчого провадження завжди діє обов’язковий суб’єкт – державний
виконавець, без якого правовідносини виникнути не можуть. Державний виконавець
підпорядкований органам Міністерства юстиції України та, як представник виконавчої влади,
наділений владними повноваженнями, а вимоги державного виконавця щодо виконання
рішень є обов’язковими для усіх органів, організацій, посадових осіб, громадян і юридичних
осіб на території України. Отже, безумовно, правовідносини у виконавчому провадженні
можна назвати владними, в них відсутня рівність суб’єктів правовідносин.

У виконавчому провадженні знаходять захист не лише права суб’єктів цивільного процесу,
але й права всіх інших осіб, що були встановлені в позасудовому порядку. Тому загальна
кількість об’єктів захисту у виконавчому провадженні, порівняно з цивільним процесом,
збільшується.

В. М. Шерстюк [4] вказує на специфіку суб’єктного складу правовідносин виконавчого
провадження. З цією концепцією погоджується багато вчених, у тому числі й І. М. Зайцев,
який підкреслює, що „Основними процесуальними фігурами стають стягувач та боржник. У
виконавчому провадженні немає осіб, що беруть участь у справі, свідків” [13].

Підтримуючи цю думку в цілому, потрібно відзначити, що сторонами виконавчого
провадження, крім осіб, що раніше брали участь у цивільному процесі як позивач чи відповідач,
можуть бути і громадяни та організації, рішення стосовно прав та обов’язків яких були
постановлені іншими юрисдикційними органами. За правилами виконавчого провадження
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здійснюється виконання не тільки рішень і ухвал суду, але й постанов багатьох інших
юрисдикційних органів, зафіксованих у ст. 3 Закону України „Про виконавче провадження”.

Отже, до ознак виконавчих правовідносин доцільно віднести:
– вони виникають при примусовому виконанні рішень судів та інших юрисдикційних

органів і регулюються законодавством про виконавче провадження;
– без згоди стягувача державний виконавець не має права відкрити виконавче провадження.

У разі звернення до Державної виконавчої служби представника стягувача його повноваження
повинні бути підтверджені довіреністю. У випадку, коли прокурор або органи чи окремі
громадяни звертається із заявою про відкриття виконавчого провадження, яким ЦПК України
надано право звертатися до суду за захистом прав інших осіб, державний виконавець повинний
повідомити про це стягувача і лише за його згодою відкрити виконавче провадження;

– державний виконавець є обов’язковим суб’єктом правовідносин у виконавчому
провадженні і на нього покладений обов’язок своєчасного, повного та реального виконання
рішень судів та інших органів. Саме державний виконавець залучає до проведення виконавчих
дій інших суб’єктів;

– виникнення необхідності у відкритті виконавчого провадження пов’язане з неможливістю
самостійно, без втручання Державної виконавчої служби, реалізувати законні права та інтереси
суб’єктів виконавчого провадження;

– владний характер правовідносин. Між їх суб’єктами відсутня рівність, оскільки Державна
виконавча служба є органом державної виконавчої влади. Тому правовідносини виконавчого
провадження є „владовідносинами”. Державний виконавець наділений певними
повноваженнями, а стягувач і боржник зобов’язані дотримуватися вимог державного
виконавця. А це, в свою чергу, означає обов’язковість вимог державного виконавця і для всіх
інших суб’єктів виконавчого провадження та для усіх органів, організацій, посадових осіб,
громадян і юридичних осіб.

Іншим критерієм для оцінки правовідносин у виконавчому провадженні є підстави
виникнення правовідносин (юридичні факти), з якими законодавство пов’язує їх виникнення
або припинення.

У виконавчому провадженні юридичними фактами є лише процесуальні дії державного
виконавця, суду та інших суб’єктів виконавчого провадження, що передбачені законом,
здійснюються у визначеній формі та у певні строки. Як правило, для виникнення правовідносин
у виконавчому провадженні необхідна наявність такого юридичного факту, який складається
з дії особи – подача заяви про примусове виконання рішення та дії державного виконавця –
прийняття заяви та відкриття виконавчого провадження. Проте у випадках, коли дія
здійснюється за ініціативою державного виконавця, достатньо його волевиявлення. Тобто
правовідносини виконавчого провадження виникають у результаті звернення у Державну
виконавчу службу або залучення особи до проведення виконавчих дій.

Проте не можна залишити поза увагою наявність таких юридичних фактів, як події. За
загальним правилом, у виконавчому провадженні події є підставою для виникнення, зміни чи
припинення правовідносин, здебільшого у юридичному складі з процесуальними діями.
Наприклад, смерть особи під час здійснення виконавчого провадження сама по собі не змінює
правовідносини, для цього необхідно здійснити певні процесуальні дії.

Елементами правовідносин у виконавчому проваджені є їх суб’єкти, об’єкт і зміст
правовідносин. Суб’єктами правовідносин у виконавчому провадженні виступають органи
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примусового виконання рішень судів та інших органів в особі відповідних відділів державної
виконавчої служби, а також стягувач, боржник, прокурор та інші особи, що сприяють
вчиненню виконавчого провадження.

Об’єктом правовідносин у виконавчому провадженні виступає певна сукупність дій
суб’єктів, спрямованих на реалізацію виконавчих документів.

Зміст цих правовідносин полягає в правах та обов’язках державного виконавця щодо
примусового виконання виконавчого документа, який реалізовується в межах адміністративно-
правових методів і форм, прав і обов’язків інших суб’єктів виконавчого провадження.

Підсумовуючи викладене вище, необхідно наголосити, що правовідносини, які виникають
при примусовому виконанні рішень судів та інших юрисдикційних органів, за своєю
юридичною природою є адміністративними.
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
СІМЕЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано правові підстави запровадження сімейного оподаткування

в Україні. Доведено доцільність його запровадження. Визначено мету, завдання і основні
напрями сімейного оподаткування в Україні.

In the article the legal grounds of introduction of domestic taxation are analyses in Ukraine.
Expedience of his introduction is well-proven. A purpose, task and basic directions of domestic
taxation, is certain in Ukraine

Ключові слова: сім’я, прожитковий мінімум, податок на доходи фізичних осіб, принципи
оподаткування, пільги, утриманець, сімейне оподаткування.

Одним із основних важливих демократичних принципів Конституції України є принцип
соціальної держави. Відповідно до нього держава зобов’язана проводити певну політику та
нести відповідальність за забезпечення конституційних і загальновизнаних прав громадян та їх
сімей на гідне існування. Враховуючи нестабільну соціально-економічну ситуацію в Україні,
масове зубожіння, безробіття і соціальну незахищеність більшої частини населення,
декларативності більшості положень Конституції України, у тому числі принципів соціальної
держави і державного захисту сім’ї, материнства та дитинства, введення практики сімейного
оподаткування могло б забезпечити справедливий перерозподіл податкового навантаження
між платниками з різним складом сім’ї і стати реальним заходом щодо реалізації закріплених
у Конституції України прав людини.

Враховуючи те, що 89 % громадян України проживають у сім’ї, питання забезпечення
належного матеріального стану сім’ї, від якого залежить прогресивний розвиток нашої країни,
є актуальним і з огляду на те, що у більшості випадків сім’я є єдиною економічною спільнотою
із загальними доходами і витратами.

Досить актуальним і своєчасним питання запровадження практики сімейного
оподаткування в Україні виглядає і на фоні ініційованих урядом адміністративної і податкової
реформ.

Так, одним із важливих елементів податкової реформи є встановлення справедливого і
обґрунтованого порядку оподаткування доходів громадян, насамперед у сфері оподаткування
доходів фізичних осіб. Сьогодні стан справ у цій галузі складно визнати задовільним. Так,
діюче законодавство з оподаткування доходів фізичних осіб засноване на роздільному
оподаткуванні всіх членів сім’ї, сімейні обставини практично не взято до уваги. Відсутність
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податкових норм, які б ураховували цю обставину, призводить до невідповідності податкового
навантаження реальному матеріальному стану громадян. Додамо, що податки з фізосіб, і
насамперед податок на доходи фізичних осіб, зачіпає інтереси майже всіх громадян України.
Цей податок відіграє значну фіскальну роль. Його доходи сягають 4,9 % ВВП або 21,4 %
податкових надходжень зведеного бюджету [1, с. 6]. Разом з тим саме цей податок виконує
важливу соціальну функцію, реалізуючи тією чи іншою мірою принципи рівномірності та
справедливості оподаткування. Однак він має серйозні внутрішні фундаментальні вади, які
негативно впливають на сприйняття його суспільством [2].

Питання правової природи податку на доходи фізосіб вивчали М. Ф. Івлєва, Е. І. Купріянова,
Р. Ф. Захарова, М. Ю. Костенко, О. Ю. Сомін, Ю. Л. Шульженко та інші. Пропозиції щодо
вивчення зарубіжного досвіду сімейного оподаткування та запровадження його в Україні
вносили такі науковці, як В. Л. Андрущенко, В. М. Геєць, А. Г. Волков, Т. Г. Ракитська,
К. І. Швабій, К. І. Яновський та інші.

Водночас віддаючи належне працям наведених вище дослідників, зауважимо, що вони
більше уваги приділили окремим аспектам правової природи податку на доходи фізосіб. Не
дослідженими залишилися правові підстави запровадження сімейного оподаткування в Україні:
не здійснювався аналіз відповідності діючого податкового законодавства (стосовно
оподаткування сімей), державної соціальної системи пільг і допомог сім’ї конституційним
принципам; не визначеними залишилися мета, напрями, завдання, критерії сімейного
оподаткування тощо.

Зазначимо, що у багатьох країнах з розвиненою ринковою економікою накопичено певний
досвід оподаткування податку на доходи фізосіб та його реформування. При цьому у більшості
країн існує можливість альтернативного оподаткування доходів фізосіб в індивідуальному
або об’єднаному (для подружжя) режимі. В Україні діючий податок на доходи фізосіб виключає
варіант оподаткування об’єднаних доходів сім’ї.

Основною проблемою є те, що податок з доходів фізичних осіб в Україні не є нейтральним
і соціально справедливим. Так, несправедливість діючих в Україні податкових відносин полягає
у формальному ставленні до особи платника податків, оскільки не враховуються об’єктивні
реалії його життя. По-першие, є неприпустимим і не логічним стягування податків з доходу
нижчого реального (не номінального) прожиткового мінімуму (далі – ПМ), з житлової площі,
яка є обов’язковою соціальною нормою тощо. Нагадаємо, що Законом ,,Про Державний
бюджет України на 2011 рік” [3] встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку
на місяць у розмірі: з 1 квітня – 911 гривень. Для тих, хто належить до основних соціальних і
демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 квітня – 832 гривні; дітей віком від 6
до 18 років: з 1 квітня – 997 гривень; працездатних осіб: з 1 квітня – 960 гривень; осіб, які
втратили працездатність, з 1 квітня – 764 гривні. Водночас темпи інфляції значно випереджають
зростання прожиткового мінімуму. Так, у травні інфляція становила 0,8 %, у квітні вона сягнула
1,3 %, у березні – підвищилася на 1,4 %, у лютому – 0,9 %, у січні – 1,0 %. У 2010 році інфляція
становила 9,1 %, у 2009 році – 12,3 %).1

Тобто в умовах діючого порядку можливі ситуації, коли громадяни платять податки, хоча
є клієнтами (або стають у результаті такого підходу) державної соціальної служби як кандидати
на отримання адресної соціальної допомоги. Отже, виплата податків у бюджет у цьому випадку

1
 За даними Держкомстату України.
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одночасно призводить до збільшення соціальних видатків бюджету. Враховуючи ще й
нестабільний соціально-економічний стан, економічну кризу та інфляційні процеси і, як
наслідок, збільшення відсотка громадян з доходами нижче прожиткового мінімуму можна
стверджувати, що така ситуація потребує врегулювання з боку держави. Зазначимо, що для
платників податків відсутність реальних гарантій по прожитковому мінімуму має певний
зміст, який вони розуміють як відмову держави взяти на себе обов’язок забезпечити
громадянам мінімальні параметри виживання у випадку кризових явищ.

По-друге, формальне ототожнення платника податку із отриманим номінальним доходом
призводить до того, що система не враховує суттєві відмінності у сфері фактичного споживання
населення. Заробіток і майно одиноосібно проживаючої особи не відповідають у сфері
реального споживання заробітній платі та майну сімей з утриманцями.

По-третє, діюча податкова система не узгоджується із конституційними принципами, які
застосовуються до оподаткування. Так, принцип рівності – основний принцип, що зачіпає
інтереси платників податку, спрямований на те, щоб без порушення формальної рівності
платників податку максимально врахувати нерівні умови платників податків і забезпечити
дотримання фактичної (неформальної) рівності. Цей принцип врахований як принцип
оподаткування в ст. 4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) [4]. Проте необхідно
підкреслити, що рівність у податковому праві реалізується не як виплата податків у однаковому
розмірі, а як економічна рівність платників податків. Рівність повинна проявлятися у тому, що
за основу береться фактична здатність до сплати податку на підставі порівняння фінансових
потенціалів платників податків (ч. 4.1.6, ст. 4 ПКУ ,,Установлення податків та зборів відповідно
до платоспроможності платників податків”). Принцип рівності в оподаткуванні також називають
принципом однакового податкового навантаження, оскільки рівність оцінюється внаслідок
порівняння економічних можливостей платників податку і порівняння частини вільних коштів,
яка вилучається у платників податків шляхом податків, тобто внаслідок податкового
навантаження.

Стосовно фізичних осіб – платників податку – доходів фізичних осіб надмірність
оподаткування означає насамперед наявність гарантій від вилучення тієї частини доходу, яка
покриває життєво необхідні видатки особи: на харчування, житло, одяг тощо, а також
забезпечує відтворення його діяльності (у випадку введення самостійного бізнесу). Тобто
частина об’єкта, що підлягає оподаткуванню, не поширюється на весь дохід, отриманий
платником податку, а лише на так званий вільний дохід. Особі повинні бути залишені достатні
кошти для підтримки життєдіяльності себе і сім’ї [5, ст. 25; 6, ст. 7, 11]. Виходячи із ст. 23 Загальної
декларації прав людини і громадянина, достатній життєвий рівень сім’ї може бути досягнутий
здебільшого за рахунок достатнього рівня заробітної плати її членів. Тому, якщо частини
заробітної плати, що залишилася після сплати податку, не вистачає для підтримки достатнього
життєвого рівня, регулювання повинно здійснюватися насамперед обмеженням податків або
звільненням від них і лише шляхом їх перерозподілу у формі соціальних виплат. Необхідно
також зазначити, що ст. 46 Конституції України [7] гарантує громадянам право на соціальний
захист, на рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму.

Виведення з оподаткування частини валового доходу, що необхідний для підтримки
життєдіяльності платників податку, не є наданням пільг. Визначення неоподатковуваного
мінімуму доходу є конкретною формою реалізації конституційних прав громадян. Тобто
основним обмеженням оподаткування є збереження можливості громадянина самостійно
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забезпечувати власне існування та існування своєї сім’ї на гідному рівні. Вилучення не
повинно призводити до того, що сім’я позбавляється коштів для існування. Соціальна допомога
повинна мати додатковий характер, державний перерозподіл доходів громадян не повинний
впливати на мінімальний рівень життєзабезпечення.

Застосування принципу соціальної справедливості означає застосування
диференційованого підходу до матеріального стану платника податків відносно його
можливості забезпечити потреби сім’ї. Така диференціація має на меті застосування принципу
соціальної орієнтованості, що дозволятиме розподіляти податковий тягар між різними
верствами населення залежно від майнового стану. Майновий стан сімей вимірюється завдяки
побудові нормативних споживацьких стандартів (бюджетів) і групування на цій підставі
населення відповідно до рівня життя: бідні, малозабезпеченні, середньо- і високозабезпечені.

Крім того, соціально орієнтоване оподаткування, виходячи з досвіду розвинених країн,
допускає використання податків як інструмента соціальної політики та заміну матеріальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми та утриманцям на пільги та знижки по податках.
Такий підхід є більш ефективним у ринковій економіці з її принципом спирання на власні сили
на противагу державному патерналізму та утриманству. Політикою податків доречно
стимулювати розширення сфери соціальних послуг, вкладення в освіту, кваліфікацію, охорону
здоров’я, витрати на старість, сприяти формам колективного самозахисту у вигляді соціального
страхування тощо.

При соціально орієнтованій податковій системі малозабезпечені не повинні сплачувати
податки, оскільки це призводить тільки до додаткових видатків бюджету на бідність. Для
малозабезпечених необхідно встановити відносно низькі ставки для того, щоб вони знову
реально не потрапили у ,,зону бідності”. Тобто основними платниками податків виступатимуть
забезпечені особи середніх і високих статків, податки з яких вірогідніше за все повинні
збільшуватися у міру зростання доходів.

Крім принципів рівності, відсутності будь-якої дискримінації певних груп за будь-якими
ознаками, а також принципу соціальної справедливості, який забезпечує об’єктивну здатність
до їх сплати, при формуванні податкової системи необхідно враховувати принцип економічної
доцільності, у ПКУ – це принцип економічності оподаткування, який законодавець розуміє
як установлення податків і зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно
перевищує витрати на їх адміністрування [4]. Вважаємо, що запровадження принципу
економічної доцільності є більш доречним, оскільки економічна доцільність зумовлена
необхідністю стимулювання успішності і результативності економічної діяльності платників
податку з метою розвитку економіки і, як наслідок, – отримання більшої суми податків як
ресурсів кращого виконання функцій держави. Сьогодні економічна доцільність податкової
системи вимагає зниження факторів масової несплати, впорядкування навантаження з позиції
пожвавлення виробництва, зменшення витрат, радикальних змін у інвестиційному кліматі. Не
менш важливим для економічної доцільності є активне сприяння розширенню внутрішнього
ринку товарів і послуг на базі збільшення споживацького попиту на вітчизняну продукцію,
що пов’язано із певним макроекономічним співвідношенням: збільшення доходів населення
повинно випереджувати зростання цін і податків.

Аналіз наведених вище принципів дозволяє зробити висновок про те, що діюча податкова
система не узгоджується із наведеними вище принципами (крім принципу соціальної
справедливості, але й він потребує доопрацювання) оподаткування, не відповідає
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конституційним правам громадян та їх сімей. Найбільш яскраво це проявляється у
законодавстві по податку з доходів фізичних осіб. Існуюча податкова система орієнтована в
частині оподаткування доходів громадян на індивідуальний порядок оподаткування. Тобто як
самостійних платників податку розглядають кожного із подружжя окремо – неповнолітні діти,
інваліди, пенсіонери та інші особи, незважаючи на будь-які інші фактори.

Водночас зауважимо, що звільнення від оподаткування тієї частини доходу, що забезпечує
існування сім’ї, є конституційним правом громадян. Звільнення від податку частини доходу,
що забезпечує існування сім’ї, є обов’язком держави. Зменшення вирахувань із збільшенням
доходів призводить до дискримінації певної категорії громадян і є, по суті, штрафною санкцією
на доходи, які держава розглядає як високі доходи.

Розвиток податкової системи повинний передбачати послідовну реалізацію принципів
рівності і справедливості, економічної доцільності, соціальної орієнтації стосовно сім’ї. При
цьому необхідно враховувати, що одним із напрямів витрачання бюджетних коштів є соціальна
підтримка населення. Тобто податкова система є елементом системи перерозподілу коштів в
інтересах певних груп населення, насамперед малозабезпечених і багатодітних сімей,
працюючих громадян з дітьми і високим утриманським навантаженням. Оподаткування цих
груп є неефективним і таким, що призводить до негативного соціального ефекту.

Метою змін податкової системи у сфері сімейного оподаткування повинно бути
забезпечення конституційних і загальновизнаних прав громадян та їх сімей на гідне існування.
Зміна податкової системи необхідна для переорієнтації соціальної державної політики на сім’ю,
що свідчитиме про реальне підвищення статусу сім’ї у системі пріоритетів державної політики.

Такі зміни підтвердять фактичну реалізацію принципу справедливості, підвищення
прозорості податкової системи шляхом демонстрації законодавцем обґрунтованості правових
норм. Сьогодні для збільшення  надходжень держава обирає шлях посилення контролю, при
цьому не проводячи відповідної ідеологічної роботи. Така політика у сукупності із
неефективним витрачанням коштів призводить до дискредитації держави, породжує стійке
негативне ставлення платників податків до інститутів державної системи.

По-четверте, відсутність нормативного врегулювання дифеніцій ,,утриманець” і ,,член
сім’ї” створює додаткові проблеми при наданні пільг, знижок і державних допомог. Так, у
Конституції України вжито терміни ,,сім’я”, ,,члени сім’ї”, ,,родичі”, ,,утримання” тощо без
визначення змісту (ст. 1, 3, 17, 33, 46, 47, 48, 51, 52). Цивільне, житлове, сімейне, пенсійне,
кримінальне, податкове законодавство по-різному тлумачать ці дефеніції. Наприклад, ПКУ
відносить до утриманців осіб, які проживають за рахунок коштів фізичної особи, які не мають
самостійних джерел доходів і є родичами прямої лінії споріднення. До утриманців не відносять:
осіб (крім дітей і громадян, що перебувають у відпустці по догляду за маленькою дитиною),
які отримують стипендії, пенсії і допомогу по безробіттю; осіб, які перебувають на державному
утриманні (вихованці будинку маляти, будинку дитини, будинку-інтернату, школи-інтернату,
дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, школи соціальної реабілітації, притулку
для неповнолітніх; приймальника-розподільника системи Міністерства внутрішніх справ
України); осіб, які перебувають у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів,
пансіонаті для ветеранів війни і праці, геріатричному пансіонаті з повним державним
забезпеченням.

Як джерело доходу, у законодавстві розглядаються будь-які доходи незалежно від розміру
доходу. Наявність будь-якого джерела доходу (навіть несуттєвого, який не забезпечує рівень
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існування) є формальною підставою для відмови у наданні особі статусу утриманця. Повна
відсутність самостійних джерел доходів зустрічається досить рідко, – отримання права на
вирахування (податкову знижку) є досить складною процедурою, тобто є практично
неможливим. Отже, відмова у визнанні особи утриманцем без оцінки реального доходу цієї
особи є нелогічною і суперечить здоровому глузду. У випадку, якщо джерело доходу не
забезпечує особі фізичне існування (наприклад, стипендія за місяць не відповідає розміру
прожиткового мінімуму), не можна заперечувати очевидний факт утриманства.

Не вирішеним на сьогодні є питання щодо визнання утриманцями батьків-пенсіонерів, а
також осіб, які отримують допомогу по безробіттю. Як правило, розмір державних пенсій,
допомог по безробіттю є значно нижчим від рівня реального прожиткового мінімуму. Низький
рівень державних виплат мотивується відсутністю фінансових можливостей держави.
Одночасно утриманське навантаження не розглядається державою як підстава для звільнення
від оподаткування тієї частини доходів, що використовується на утримання згаданих вище
категорій осіб, що видається неправильним. Позбавлення прав на податкову знижку без оцінки
фактичного утриманського навантаження є нелогічним і необґрунтованим.

Отримати пільгу складно, адже у більшості випадків наявність підстав для отримання пільги
перевіряє роботодавець, який здійснює виплати доходів і зобов’язаний утримувати податки
при сплаті. Оскільки роботодавці несуть відповідальність за неправомірне надання пільги
працівнику, але не несуть відповідальності за її відмову, то на практиці вони виходять
здебільшого з власних інтересів і не здійснюють виплати, якщо у них є сумніви щодо цього.

По-п’яте, в Україні за багато років створилася складна й розгалужена система пільг та
компенсацій для окремих категорій громадян. Це виплати чи послуги, які надаються населенню
згідно з чинним законодавством України. Однак діюча система пільг не тільки не забезпечує
надання допомоги виключно бідним верствам населення, а й помітно сприяє збільшенню
доходів заможних верств, зростанню економічної нерівності в суспільстві. Про це наголошено,
зокрема у Стратегії подолання бідності [8]. Нинішня система пільг і компенсацій дуже складна,
їх надання передбачає 27 законів, 2 укази Президента, 15 постанов Кабінету Міністрів України
та ще 5 актів уряду [9]. Головна проблема в тому, що система була сформована без узгоджень
з діючим законодавством, що безумовно, ускладнює правозастосовну діяльність і без
урахування особливостей економічних процесів, що викликає соціальне і політичне
напруження.

До основних проблем чинної системи пільг можна віднести:
1. Невідповідність державних зобов’язань з надання пільг і фінансових ресурсів на їх

забезпечення.
2. Неповне чи відсутнє фінансування пільгового забезпечення державою.
3. Надання пільг за належністю до певної категорії без урахування потреб.
4. Відсутність норм споживання або завищеність таких норм.
5. Відсутність обліку наданих пільгових послуг і, як наслідок, заплутаність і непрозорість,

труднощі контролю обсягу наданих пільг.
6. Складність та відсутність ,,ревізії” законодавства про надання пільг, яка б давала реальну

оцінку стану забезпечення та застосування пільг.
7. Поповнення пільг новими без передбачення належного фінансування.
8. Відсутність зв’язку пільг із фактичними потребами осіб.
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9. Перекручування ролі та призначення пільг у системі соціального захисту України, пільги
стали засобом маскування багатьох проблем у реалізації інших соціально-економічних прав
(на пенсію, медицину тощо) [10].

За різними оцінками, вартість забезпечення всіх пільг, проголошених законодавством,
становить 19–29 млрд грн (право на державні пільги мають близько 43 % населення в Україні).
З них реально фінансується лише частина [11]. Недоліками сучасної державної системи
соціальних пільг є: відсутність системного нормативно-правового акта, який універсально
встановлював би підстави, перелік суб’єктів, види та механізм надання соціальних пільг;
недосконалість механізму надання пільг, оскільки реально пільгами користуються не всі, хто
має на них право; відсутність системи моніторингу доходів сімей, щоб визначати тих, кому
забезпечення є найбільш необхідним; відсутність на підприємствах, що надають послуги, на
оплату яких запроваджено пільги, та у місцевих органах виконавчої влади:

а) єдиної методики обчислення фактичної вартості окремих видів пільг;
б) єдиної методики обліку наданих пільг;
в) єдиної статистичної звітності щодо фактичної вартості пільг і стану їх фінансування.
Тобто на сучасному етапі система пільг не повною мірою виступає інструментом

соціального захисту населення. Про це свідчить її подвійний характер. Виходячи з наведеного
вище, можна зробити такі висновки:

1. Безперечно, система надання населенню пільг і компенсацій є основним елементом
соціальної політики. Але, на жаль, ступінь користування пільгами показує, що сучасна система
пільг і компенсацій не виконує свого соціального завдання, яке полягає в забезпеченні
підтримки соціально уразливих верств суспільства. Загалом лише 43 % населення
використовує своє право на ті чи інші пільги. З них 70 % становлять не бідні, а ті, хто належить
до більш забезпечених верств суспільства.

2. При діючий системі реальне збільшення підтримки сімей можливо лише за умови
регулярного перегляду розмірів виплат і умов надання тих чи інших преференцій, а це потребує
частого перегляду ряду нормативно-правових актів.

3. Існуюча система робить сім’ю своєрідним утриманцем, оскільки більша частина заходів
сімейної політики не пов’язана із економічною діяльністю членів сім’ї, розміром отриманих
доходів і самим фактом зайнятості. Тобто у цілому спостерігається більший нахил у бік
підтримки бідних сімей, натомість позбавляють державної підтримки сім’ї середнього рівня
достатку. Крім того, існуюча система оподаткування штучно переводить у розряд бідних тих
громадян, які при сімейному оподаткуванні не претендуватимуть на отримання соціальної
допомоги.

Зазначене вище доводить доцільність формування законодавства з питань сімейного
оподаткування. При цьому основна мета повинна полягати не у внесенні часткових правок
до податкового законодавства відповідно до Конституції України і основних принципів
оподаткування, встановлених Податковим кодексом України, а у врахуванні фактичної
соціально-економічної ситуації, що сформувалася на сьогодні в Україні.

Аналіз діючої системи оподаткування України доводить, що найбільш суттєві наслідки
неврахування сімейних обставин спостерігаються при обрахуванні податку на доходи фізичних
осіб. Максимальний податковий ефект (економія) використання практики сімейного
оподаткування буде досягнуто при обрахуванні оподатковуваного доходу сімей з різними
доходами, особливо за наявності у сім’ї непрацездатних (пенсіонери, інваліди) і
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малозабезпечених (діти) членів сім’ї та реформації, на цій підставі, діючої системи державних
соціальних пільг і допомог.

Для досягнення цієї мети вважаємо необхідно:
– встановити реальний прожитковий мінімум з урахуванням інфляційних процесів, що

відбуваються в країні;
– звільнити від оподаткування доходи, на рівні мінімальних соціальних стандартів, що

необхідні для підтримки життєдіяльності громадян та їх сімей ( у тому числі утриманців);
– враховувати при оподаткуванні і податковому контролі фактори первинного

перерозподілу доходів усередині сім’ї (домогосподарстві), напрями видатків на загальні потреби
сім’ї (домогосподарства), розподіл функцій по введенню господарства між членами сім’ї
(домогосподарства);

– привести у відповідність з порядком оподаткування характер володіння майном
домогосподарства;

– враховувати при оподаткуванні відмінності у складі сім’ї, структурі доходів і видатків.
Для цього потрібно:
1. Здійснити перехід до сумісного оподаткування подружжя з урахуванням режиму

власності подружжя.
2. Надати можливість приєднувати доходи дітей, родичів та інших матеріально залежних

осіб до доходів платників податку (подружжя або особи, яка не перебуває у шлюбі) з метою
максимально повного використання прав на пільги і знижки.

3. Здійснити перехід до фіксованих знижок і до знижок, що враховуватимуть інфляцію.
4. Збільшити розміри знижок до рівня певних мінімальних соціальних стандартів.
5. Диференціювати знижки залежно від особливостей складу сім’ї.
6. Розширити перелік необхідних видатків сім’ї, що не підлягають оподаткуванню, привести

перелік видатків відповідно до державних соціальних стандартів.
7. Ввести шкалу податку з доходів фізичних осіб, яка б ураховувала сімейний стан.
Для досягнення викладеного вище вважаємо доцільно:
– виокремити галузі податкових відносин, де врахування сімейних відносин є необхідним;
– встановити коло осіб, щодо яких буде змінено порядок оподаткування;
– визначити поняття ,,сім’я” (,,домогосподарство”), ,,утриманець”, ,,член сім’ї”;
– урахувати характер проживання членів сім’ї (домогосподарства) – сумісне, роздільне;
– урахувати характер сумісного володіння майном, порядок визначення співвласників;
– визначити порядок встановлення статусу сім’ї (домогосподарства), установлення

фактичних обставин, що мають значення для оподаткування, визначення переліку необхідних
документів;

– оцінити можливий вплив порядку оподаткування і надання пільг на склад сім’ї
(домогосподарства) з метою оподаткування;

– реформувати діючу державну систему пільг і допомог з урахуванням вище зазначеного;
– встановити податковий статус членів сім’ї (домогосподарства), визначення платника

податку, вибір схеми оподаткування.
Підсумовуючи зазначимо, що при введені сімейного оподаткування можливим стане

створення умов для підтримки сім’ї шляхом перегляду тільки одного параметра регулювання
– ставки оподаткування і розміру вирахувань, а це зробить всю систему більш технологічною,
що оперативно реагує на запити суспільства, враховуючи при цьому реальні потреби і ресурси.
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Також у зв’язку із виведенням частини сімей із категорії бідних, знижуватимуться видатки, у
тому числі і адміністративні, на надання інших форм соціальної підтримки.

Внаслідок цього буде здійснено перехід до таких форм державної сімейної політики, які
властиві країнам із розвиненою ринковою економікою, де саме оподаткування сімей з дітьми
є одним із основних елементів.

Перехід до сімейного оподаткування створить умови для більш ефективної реалізації сім’єю
власного економічного потенціалу, забезпечить соціальну підтримку сім’ї синхронно із
підвищенням трудової активності членів сім’ї і збільшенням їх доходів. Отже, встановиться
прямий зв’язок між розвитком економіки і доходами конкретних домогосподарств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про підсумки роботи органів державної податкової служби України за 2010 р. :

інформаційні матеріали. – К., 2010. – 38 с.
2. Податок на доходи фізосіб : бідним бути дорого [ Електронний ресурс]. – Режим

доступу:http://www.epravda.com.ua/publications/2010/12/17/262454/ – Заголовок з екрана.
3. Про Державний бюджет України на 2011 рік : Закон України [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://dtkt.inf.ua/novyny/prozhytkovyj-minimum-na-2011-rik.html – Заголовок
з екрана.

4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. http://
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi – Заголовок з екрана.

5. Загальна декларація прав людини і громадянина [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015 – Заголовок з екрана.

6. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права громадянина.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?nreg=995_042 – Заголовок з екрана.

7. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. – К. : Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 400 с.

8. Стратегія подолання бідності : Указ Президента України : від 15 серпня 2001 р. № 637
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi – Заголовок з екрана.

9. Державна політика : аналітичні документи, підготовлені в межах проекту ,,Створення
груп аналізу політики та Центру інформаційних ресурсів в уряді України”. – К., 2002. – 196 с.

10. Основні проблеми чинної системи пільг [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.pilga.in.ua/node/29 – Заголовок з екрана.

11. Брюхіна Г. О. Державна політика з надання пільг соціально уразливим верствам
населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/
2005-1/txts/BRYUXINA.htm – Заголовок з екрана.

Стаття надійшла до редакції 30.06.2011 р.

http://www.epravda.com.ua/publications/2010/12/17/262454/
http://dtkt.inf.ua/novyny/prozhytkovyj-minimum-na-2011-rik.html
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://www.pilga.in.ua/node/29
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(55) 2011 169

УДК 347
В. П. Печуляк,
кандидат юридичних наук
Національний університет
ДПС України
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У статті розглянуто проблемні питання теоретичного та практичного характеру,
які виникали в ході розвитку правового регулювання суспільних відносин у сфері лісового
господарства України в період ХVІІ – ХІХ століть.

The article deals with issues of theoretical and practical nature, which arose during the
development of legal regulation of social relations in the field of forestry in Ukraine during the
XVII–XIX centuries.

Ключові слова: ліс, лісокористування, регулювання відносин у сфері лісового
господарства.

Осмислення, формулювання та дослідження кожної наукової проблеми, як вважає більшість
науковців з адміністративного права, не може успішно здійснюватися без визначення та
розроблення основних  відправних позицій дослідження. Такі відправні позиції обраної наукової
проблеми в юридичній літературі прийнято вважати методологічними аспектами
дослідження [1, с. 28].

У вітчизняній науковій літературі сформувалися загальноприйняті підходи до визначення
відправних позицій дослідження наукових проблем у сфері юриспруденції. Зазвичай до
відправних позицій, що становлять методологічний аспект дослідження, відносять:
1) формулювання проблеми дослідження; 2) формулювання цілей та завдань дослідження;
3) обґрунтування актуальності дослідження проблеми в загальносоціальному значенні;
4) обґрунтування актуальності дослідження проблеми для розвитку науки (конкретних галузей
правової науки); 5) обґрунтування актуальності дослідження проблеми  в прикладному
значенні; 6) визначення правового аспекту досліджуваної проблеми (при дослідженні проблем,
які мають багатоаспектний, комплексний характер); 7) визначення місця проблеми і окремих
її аспектів у системі наук; 8) визначення витокознавчої бази дослідження; 9) розроблення
понятійного апарату (дослідження змісту тих або інших понять, інститутів, термінів);
10) розроблення методики і техніки узагальнення та аналізу емпіричного матеріалу [1, с. 29].

На нашу думку, наведений перелік методологічних аспектів дослідження є неповним,
оскільки не враховує необхідності дослідження історичного досвіду формування та розвитку
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суспільних відносин у межах обраної наукової проблеми. У зв’язку з цим слушною є думка
Ю. І. Крегула. Науковець обґрунтував і довів необхідність віднесення до методологічних аспектів
дослідження історичного аспекту виникнення, розвитку та вирішення відповідної наукової
проблеми [2, с. 51].

Враховуючи викладене, метою даної статті є аналіз історичної ретроспективи інституту
правового регулювання відносин у сфері лісового господарства України, що, в свою чергу,
допоможе зрозуміти і вирішити сучасні організаційно-правові проблеми розвитку лісового
господарства України. Усвідомлення і адекватне осмислення історії також дозволить правильно
визначити сучасні тенденції розвитку у відповідній сфері, засвоїти місце і роль лісового
господарства в системі сталого природокористування в Україні.

Історичне формування природоохоронних і природоресурсних органів державного
регулювання та правової основи їх діяльності на території сучасної України розпочалося ще
за часів Київської Русі. У ІХ – ХІ століттях лісові угіддя займали приблизно половину її території
– від Дніпра до Карпат. Уперше про охорону лісів згадується у законах князя Ярослава Мудрого
„О церковних судах й земських ділах”, у яких містилася лісоохоронна стаття, запозичена з
Візантійських лісових законів, що, на думку сучасників, не мала особливого лісоохоронного
значення [3, с. 130]. Водночас князем Ярославом Мудрим у „Руській Правді” (ХІ ст., „Правда
Ярослава”) були встановлені перші обмеження промислу диких звірів.

Інші нормативні згадування природоохоронного значення знаходимо значно пізніше, в
другій половині ХVІІ ст., коли Україна уже входила до складу Російської імперії. Так, цар
Олексій Михайлович значну увагу приділяв полюванню, особливо соколиному, встановлюючи
норми-регулятори щодо її здійснення. Зокрема, у зводі статутів соколиної служби „Уряднике
сокольничья пути” було встановлено порядок проведення соколиного полювання із
закріпленням правил поведінки сокольників [4, с. 8].

Під час царювання Петра І у Росії багато заходів було вжито для збереження лісів. Саме
Петро І заклав основи управління лісовим господарством, систему його організації та охорони.
У 1722 році була видана обервальдмейстерська („Wald” у перекладі з німецької означає „ліс”)
інструкція, відповідно до якої усі ліси Росії перебували у віданні Адміралтейської колегії –
вищого органу управління військово-морськими справами Росії у 1718–1802 рр. У складі
Адміралтейської колегії, незважаючи на основне її призначення – ведення військово-морських
справ – діяли контори, предметом відання однієї з яких (вальдмейстерської контори на чолі з
обервальдмейстером) був статус заповідних лісів [5, с. 20].

На відміну від багатьох попередніх нормативних актів у сфері природокористування, в
указах Петра І явно було виражено загальнодержавну зацікавленість у збереженні лісів,
насамперед для потреб кораблебудування. При цьому статус корабельних поширювався на
ліси незалежно від того, у чиєму володінні вони перебували – державному або приватному,
завдяки чому лісове багатство петровської Росії було збережено.

Так, Указом Петра І від 19 листопада 1703 року було визначено проведення опису лісів в
усіх містах та уїздах у межах 50 верст від великих річок (Волги, Оки, Дніпра, Двіни, Дону тощо)
і 20 верст від малих річок. У таких лісах деревинні породи поділялися на дві категорії: заповідні
та дозволені для вільної вирубки. Водоохоронні та корабельні ліси були оголошені
заповідними [6, с. 20]. Імператор Петро І заборонив вирубку поміщиками дубового лісу на
їхній території, а також використання лісу на дрова, оскільки такі ліси, як заповідні,
використовувалися для кораблебудування. Для врегулювання питань опалення було наказано
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розробляти торфовища. Охороняли заповідні ліси особливі наглядачі, які підпорядковувалися
безпосередньо воєводам. За порушення норм, встановлених цим указом, передбачався
штраф: за вирубування будь-якого дерева, крім дуба, – 10 рублів за одне дерево, а за порубку
дуба і велику порубку інших заповідних дерев – смертна кара. Ліси, які належали заводам,
було наказано поділити на 20–30 лісових ділянок, з яких дозволялося вирубати кожного року
тільки одну при обов’язковому лісовідновленні [7, с. 40].

Окремими указами, прийнятими в наступні роки, удосконалювалася процедура
користування корабельною деревиною з огляду на потреби населення.

Так, Указом 1705 року було дозволено рубати дуб на власні потреби, як-от для саней, вісей
тощо. Указом від 6 квітня 1722 року для управління лісами у житлових районах були створені
спеціальні органи – вальдмейстерства, яким були підпорядковані унтервальдмейстери та лісові
наглядачі. Усією службою керував обервальдмейстер під дирекцією Адміралтейства, чим, на
думку, Д. Рохленка, підкреслювалося головне завдання вальдмейстерства – зберігання цінних
лісів для потреб кораблебудування [7, с. 41]. Указами 1720 та 1722 років башкирцям та калмикам
було дозволено рубати ліси відповідно до потреб цих „іновірців”: башкирцям з огляду на те,
що дуби вони використовують для промислу меду, а калмикам – з огляду на кочівний спосіб
їх життя [7,с. 42]. Отже, ще однією особливістю указів Петра І у сфері лісогосподарства є
врахування укладу різних народів Росії.

Крім того, потрібно наголосити, що Петром І для реформування галузі лісогосподарства
залучались іноземні фахівці та детально вивчався іноземний досвід.

Так, у 1727 році до Росії були запрошені з Німеччини „лісові знавці” Я. Валентин, М. Зелтер
та Ф. Г. Фокель. Їм приписують рекомендації щодо процедур виділення лісових ділянок, їх
опису та розмноження. Кожного з названих німецьких фахівців зобов’язали мати по шість
учнів з-поміж росіян, яким вони повинні були передати увесь обсяг знань. У зв’язку з цим
можемо припустити, що так у Росії була сформована перша школа лісоводів. За даними
експертів, до 1752 року було підготовлено понад 120 унтервальдмейстерів, а в наступні роки
посади вальдмейстерів при Адміралтействі обіймали колишні учні лісових знавців [8].

У 1752 році Ф. Г. Фокель за сприяння академіків М. В. Ломоносова та С. П. Крашеннікова
видав перший посібник з лісоводства „Собрание лесной науки” [8].

У 1799 році чотири вихованці морського кадетського корпусу були відправлені до Англії
для вивчення процедур розведення корабельних лісів, з яких у 1806 році до Росії повернулося
тільки двоє – Тихонов і Горбунов, які, як вальдмейстери, були відправлені до Казані для
розведення там корабельних лісів та  ботанічного опису усіх видів дерев у Казанській губернії.

Виконання указів Петра І здійснювалося з великою суворістю, але за його наступників
увага до них послабла. Так, М. О. Гладков зазначає, що „Катерина ІІ видала указ, який всупереч
категоричним настановам Петра І дозволяв поміщикам користуватися лісами на їхній розсуд
(тобто вирубувати їх). Щоправда, пізніше Павло І знову запровадив обмеження на рубку
лісу” [9, с. 27]. Проте, незважаючи на такі рішення, загалом можна зробити висновок, що у
царській Росії надзвичайно гостро стояла проблема організаційного та кадрового забезпечення
системи управління лісовим господарством. Часто повноваженнями з управління лісами
наділялися особи, які не мали відповідної кваліфікації та досвіду. Крім того, після Петра І, як
стверджують історики, було створено велику кількість управлінських органів з паралельними
повноваженнями, які були роздрібнені та розпорошені. Держава не здійснювала активних
дій, спрямованих на зміну ситуації [10; 11], що негативно впливало на збереження лісів та їх
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відтворення. У свою чергу, використання, охорона, відтворення лісів, що перебували у
приватній власності, без належного контролю з боку державних органів призводило до
виснаження лісів. Саме внаслідок цього дозвіл на приватну власность на ліси не є „панацеєю”
від лісових проблем.

Необхідно також зазначити, що у післяпетровський період накопичувався й науковий
потенціал з лісоводства. Питанням лісової науки, у т.ч. стосовно адміністрування, присвятили
окремі свої праці А. Т. Болотов, А. А. Нартов, П. І. Ричков, М. В. Ломоносов.

Щодо території сучасної України у період XVI– XIX століть, то аналіз архіву Коша
Запорозької Січі (документів центральних і місцевих органів влади Запорізької Січі XVI–XVIII
століть) дозволяє стверджувати, що природоохоронні норми на території Запорозької Січі
стосувалися насамперед збереження і раціонального використання лісових ресурсів [12].
Користуватися ними у Запорозькій Січі для власних потреб без особливого дозволу мали
право тільки козаки та піддані Війська Запорізького, а сторонні особи повинні були обов’язково
отримати на це дозвіл Коша або кошового отамана.

Як зазначає І. Грозовський, найбільшу шкоду на той час заподіювали лісам самовільні
вирубки дерев, і для затримання самовільних порубників лісу призначалися спеціальні команди
[13, с. 104]. Проте діяльність таких команд не була досить ефективною через величезну
масштабність такого правопорушення. На території дії Запорозьких Вольностей широко
практикувалася передача окремих лісових ділянок за відповідними „орендами” на охорону
козакам – власникам зимівників або слобід, які заохочувалися до розведення дерев, особливо
плодових порід [13, с. 104; 14, с. 110].

На підставі наказів Коша, що регулярно надсилалися на місця, місцева адміністрація повинна
ретельно стежити за станом лісів, не допускати самовільних порубок лісу, не надавати
порушникам жодних привілеїв під загрозою втрати чину, тілесних покарань і конфіскації
майна. Спроби запорожців апелювати в питаннях охорони природи до місцевих і центральних
установ були малоефективними.

Перший загальноросійський адміністративний орган управління лісами – Лісовий
департамент – був створений у 1799 році, а перший вищий навчальний заклад у 1803 році
після затвердження Олександром І доповіді міністра фінансів „Про створення Практичного
лісового училища”. У наступні роки лісові інститути створюються у м. Козельську Калузької
губернії та у Ризі.

У листопаді 1802 року затверджено „Устав о лесах”, в якому передбачається створення
шкіл для освіти людей, що знаються у лісоводстві [8].

Наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. стан природних ресурсів, особливо лісових, почав
турбувати науковців й окремих поміщиків. Незважаючи на те, що перед 1917 роком у державній
власності в Російській імперії перебувало 47 % розвіданих лісів, і відомча структура
лісоволодіння сприяла розвитку монопольної ролі держави у регулюванні
лісокористуванням [1, с. 9], законодавство мало обмежений характер і не передбачало вжиття
активних заходів з відновлення підірваних природних ресурсів. Держава мала унікальний досвід
отримання значного доходу від економічного управління лісами, однак науковцями ставилося
питання про утворення державних природоохоронних органів. Так, на початку 1917 року
постійна природоохоронна комісія Російського географічного товариства розробила і подала
в урядові установи законопроект про охорону природи, у якому, зокрема, передбачалося
створення урядового природоохоронного органу. Однак цей проект так і не був розглянутий.
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Безпосередньо ознаки адміністративно-правового впливу на лісове господарство на
території України були запроваджені в Українській гетьманській державі на території
Центральної, Східної та Південної України за часів гетьманату Павла Скоропадського (29 квітня
– 14 грудня 1918 року), коли було утворено Міністерство земельних справ, а при ньому –
окремий відділ з охорони пам’яток природи, а також Комісію із вчених і діячів у цій справі.
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НЕПОВНОЛІТНІХ
У статті проаналізовано етапи появи, становлення та розвитку інституту

адміністративної відповідальності неповнолітніх на території України за часів Російської
імперії до утворення  Радянського Союзу, проведено їх історико-правовий аналіз.

The paper analyzes the stages of emergence, growth and development institute of
administrative liability of minors in the territory of Ukraine during the Russian Empire until the
formation of the Soviet Union held their historical and legal analysis.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, неповнолітні, правопорушення,
суспільно небезпечні дії.

Курс на побудову сучасної правової, економічно незалежної, розвиненої європейської
держави, який був проголошений та закріплений Україною в 1996 році шляхом прийняття
Конституції, вимагає від громадян на початку ХХІ століття насамперед рішучих дій щодо
становлення демократичного суспільства та розбудови правової держави. Водночас
розв’язання цих проблем неможливе без належного правового виховання молодого покоління
нашої держави, яке повинно стати фундаментом правомірної поведінки молоді в майбутньому.
На жаль, на сьогодні в Україні чітко простежується тенденція системного та неодноразового
вчинення неповнолітніми адміністративних правопорушень, що ілюструє загальне ставлення
молоді до закону. Шлях вирішення цих завдань ґрунтується на комплексному підході. Отже,
історичний досвід появи відповідальності як правової категорії в цілому, так і адміністративної
зокрема повинний бути врахований законодавцем і належним чином вивчений.

Питання дослідження появи, становлення та розвитку відносин інституту адміністративної
відповідальності не є інноваційним за своїм змістом і тому постійно привертає увагу багатьох
українських і зарубіжних учених-адміністративістів. Підтвердженням цього можна вважати
наукові праці таких відомих учених: В. Б. Авер’янова, А. Б. Агапова, Д. М. Бахраха,
Г. П. Бондаренко, К. С. Бєльського, С. В. Ващенко, І. О. Галагана, С. Т. Гончарука, Є. В. Додіна,
В.К. Колпакова, Д. М. Лук’янця, О. Є. Луньова, О. І. Миколенко та ін.

Проте питання вчинення неповнолітніми адміністративних правопорушень і подальший
процес притягнення їх до відповідальності залишається гострою проблемою, що вимагає від
держави нагального визначення шляхів її вирішення. Дослідження цієї проблеми здійснювали
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такі науковці, як О. Б. Андрєєва, І. Л. Бородін, Ю. П. Битяк, О. В. Горбач, Я. М. Квітка,
Р. А. Калюжний, Л. В. Коваль, М. П. Легецький, О. І. Остапенко, С. Г. Поволоцька,
О. Ю. Синявська, М. М. Тищенко.

Основною метою цієї статті є аналіз історичних нормативно-правових актів, що
регламентують появу, становлення та подальший розвиток відносин інституту адміністративної
відповідальності від часів Російської імперії до моменту утворення Союзу Радянських
Соціалістичних Республік на теренах сучасної Української держави.

Серед багатьох принципів правової держави одним із найголовніших є принцип
верховенства права та панування закону в усіх сферах суспільного і державного життя. Водночас
не менш пріоритетним принципом такої держави є наявність ефективних форм контролю й
нагляду за здійсненням законів та інших нормативно-правових актів, який, у свою чергу,
зобов’язує правоохоронні органи відповідно протидіяти таким соціально небезпечним
явищам, як правопорушення. Тому не дивно, що особливу увагу в питанні протидії
правопорушенням привертають протиправні дії неповнолітніх, які є особливою категорією
суспільства і мають певні особливості, притаманні лише їм.

Проблема відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у цілому та
адміністративної відповідальності неповнолітніх зокрема є на сьогодні в Україні гострою та
досить актуальною. Історично вона має тривалий перебіг у часі і її коріння, на нашу думку,
необхідно шукати ще в суспільстві античних часів.

Як зазначає К. С. Бєльський, „у своєму розвитку, формуванні та становленні категорія
відповідальності пройшла тривалий відрізок історичного часу, початок якого можна умовно
датувати судом над Сократом в Афінах в 399 р. до н.е., а його завершення – наприкінці
середньовіччя” [1, с. 13]. Безперечно правильною є думка Д. М. Лук’янця, який указує, що
„відносини, аналогічні сучасній адміністративній відповідальності, мають досить давню історію.
Адміністративна відповідальність отримала свій розвиток ще в античному праві. Категорія
римського права „administratio” належала головним чином до сфери регламентації майнових
відносин, однак у римському праві використовувались адміністративно-правові поняття, які
отримали розвиток у багатьох національних правових системах, у тому числі й у вітчизняній,
що знаходить своє відображення в Кодексі України про адміністративні
правопорушення” [2, с. 14–15].

За часів Київської Русі категорія відповідальності продовжує формуватися. Але на цьому
етапі її тлумачення ще не охоплює такий критерій, як вік особи, що вчинила протиправну дію,
причому саме поняття „відповідальність” як юридична категорія відсутнє. Наприклад, у тексті
одного з найвідоміших нормативних документів того часу – „Руській правді” – відсутні будь-
які згадки про вікові особливості правопорушників, тобто питання віку, з якого правопорушник
може бути притягнутий до відповідальності за свої діяння, є юридично неврегульованим,
поняття „відповідальність” також у тексті цього джерела права ніде не зустрічається, як наслідок
– не використовується як юридичний термін. Відповідальність особи, у тому числі й
неповнолітньої, згідно з літописом „Руська правда” настає за фактом вчинення конкретної
забороненої (протиправної) дії [3].

Цікавим, на нашу думку,  є й той факт, за часів давньоруської княжої держави питання
щодо розподілу юридичної відповідальності за видами ніяк не регламентувалося, а галузеві
інститути права в цілому та адміністративної відповідальності зокрема були взагалі відсутніми.
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Лише на початку XVIII століття в законодавстві Російської імперії, складовою якої, як
відомо, була більша частина території сучасної України, у галузі державного права з’являється
поняття „відповідальність”. Уперше воно згадується в Наказі Петра І „О власти и ответственности
Сената” від 02.03.1711 року [4]. Але нормативна регламентація відносин, подібних до відносин
сучасної адміністративної відповідальності, з’являється на теренах нашої держави в другій
половині XIX століття, хоча жодний правовий акт того часу не використовує поняття
„адміністративна відповідальність”, та й саме поняття „відповідальність” застосовується в
тодішньому законодавстві досить рідко [2, с. 16].

А. Б. Агапов, вивчаючи історичний аспект виникнення поняття „адміністративна
відповідальність”, зазначає, що „у березні 1861 р. у доповідній записці про судово-поліцейський
статут головноуправляючий II відділення Державної Ради граф Д. М. Блудов указував на
необхідність відмежувати злочини, що є підвідомчі кримінальним судам, від „поліцейських
проступків”, які розглядалися спеціальними поліцейськими суддями чи адміністративними
органами в країнах Західної Європи”. Потрібно відзначити, що першим розробником судово-
поліцейського статуту був відомий на той час державний діяч, реформатор, граф
М. М. Сперанський, проте проект, який він підготував, так і не був розглянутий Державною
Радою. Д. М. Блудов запропонував розмежувати повноваження судової влади і поліції в слідчих
діях і віднести досудовий розгляд справ про кримінальні злочини до відання судових слідчих, а
провадження у справах про незначні (малозначні) злочини та проступки – до відання мирових
суддів.

Підготовлений під керівництвом Д. М. Блудова додаток до доповідної записки під назвою
„Матеріали для складання проекту статуту судово-поліцейського” став першою спробою
законопроектних робіт у цій галузі.

Проект зазначеного вище судово-поліцейського статуту, який містив 206 статей, був
переданий на розгляд до другого відділення Державної Ради в лютому 1864 р., але протягом
певного часу (у травні та липні 1864 р.) неодноразово доопрацьовувався та остаточно був
затверджений 20 листопада 1864 року під назвою „Статут про покарання, що накладаються
мировими суддями” (далі – Статут). Даний Статут містив у собі 13 глав, у першій з яких
представлено загальні положення (порядок зміни стягнень, обставини, що пом’якшують і
обтяжують відповідальність та інше). Інші глави складали Особливу частину Статуту та містили
в собі склади 150 проступків, що поділялися залежно від об’єкта посягання.

Не можна не відзначити й прогресивний процес розвитку правової наукової думки відносно
питання відповідальності неповнолітніх за вчинення протиправних діянь, що були відображені
в Статуті 1864 року. Так, згідно зі ст. 6 Статуту покарання у вигляді тюремного ув’язнення не
застосовувалося до неповнолітніх: особи від 10 до 17 років прямували в спеціальні виправні
установи, при цьому термін покарання визначався мировим суддею від одного року і до
досягнення ними 18-річного віку, а на підставі ст. 11 Статуту мирові судді мали право
неповнолітніх віком до 14 років „не подвергая наказанию, отсылать к родителям, опекунам
или родственникам для домашнего исправления”, тобто до неповнолітніх застосовувалися
санкції, які, на нашу думку, були, за своєю сутністю, не покаранням за проступки, а заходами
виховного впливу. Ст. 10 Статуту визначала, що, „проступки зовсім не ставляться в провину,
коли вони вчинені в дитинстві до 10 років”, тобто до відповідальності за незначні проступки
притягували осіб, які досягнули на момент вчинення правопорушення 10-річного віку [5,
c. 10–16].

Проте Статут про покарання не передбачав процесуальних основ провадження у справах
про незначні (малозначні) проступки (порядок накладення покарань, процедура оскарження
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дій мирових суддів, порядок досудового розгляду, застосування заходів адміністративного
припинення) [6]. Такі основи відображено в Статуті кримінального судочинства, що був
затверджений у листопаді 1864 року, де визначено було категорії справ, що належали до
компетенції мирових суддів [7, с. 9].

І лише на початку XX століття після Жовтневої революції та приходу до влади більшовицької
партії на теренах колишньої Російської імперії, у тому числі й в Україні, становлення та розвиток
адміністративно-правового законодавства в цілому та інституту адміністративної
відповідальності зокрема, починає здійснюватися більш інтенсивно. Цікавою є думка
В. К. Колпакова, який стверджує, що „історичний шлях законодавства про адміністративну
відповідальність бере початок зі встановлення арешту в адміністративному порядку”. Він
зазначає, що „такий арешт було запроваджено військово-революційним комітетом у листопаді
1917 року з метою покарання осіб, які брали участь у контрреволюційних виступах проти
радянської влади й у масових пограбуваннях і розбоях, а його легітимність підтверджено
народним комісаріатом юстиції РРФСР у грудні 1917 року [8].

Проте протягом XX століття адміністративна відповідальність завдяки клопіткій роботі
багатьох учених-адміністративістів активно еволюціонувала, набула певних особливостей та
притаманних тільки їй рис і сформувалася в самостійний інститут адміністративного права.

Керівництво більшовиків уже в перші року своєї влади, незважаючи на цілий ряд гострих
проблемних питань політичного та соціально-економічного характеру, в яких „потопала” країна,
чітко усвідомлювало важливість та пріоритетність питання виховання молодого покоління
держави. Так, уже в січні 1918 року Радою Народних Комісарів було прийнято декрет, згідно
з яким створювалися спеціальні органи, до компетенції яких входило ведення справ щодо
неповнолітніх „обоего пола до 17 лет” (тобто і жіночої, і чоловічої статі), які вчинили суспільно
небезпечні діяння – комісії для неповнолітніх. Зазначені комісії перебували у винятковому
підпорядкуванні Народного комісаріату громадського піклування та складалися з представників
відомств громадського піклування, народної освіти та юстиції в кількості не менше трьох осіб,
до складу якої обов’язково повинний був входити лікар. За результатами розгляду справ
відносно неповнолітніх комісія мала право звільнити їх або направити до одного з „убіжищ”
(установ) Наркомату громадського піклування – виправно-виховних притулків, колоній,
установ тощо, залежно від характеру вчиненого ними суспільно небезпечного діяння [9].

Прийняття в грудні 1919 року Постанови Народного комісаріату юстиції РРФСР, якою
були затверджені „Руководящие начала по уголовному праву РСФСР” суттєво зменшило
кількість справ, які могли бути розглянуті комісіями для неповнолітніх. До їх компетенції стали
відноситися справи стосовно осіб, які скоїли суспільно небезпечне діяння у віці до 14 років (до
них згідно з п. 13 Розділу ІІІ вказаної Постанови застосовувалися тільки заходи виховного
характеру). Такі само заходи застосовувались і до 14 – 18-річних осіб (перехідний вік), які діяли
„без разумения”, а неповнолітні віком з 14 років, які вчиняли суспільно небезпечні дії „с
разумением”, підлягали кримінальній відповідальності [10].

Але вже в березні 1920 року, враховуючи загальну складну ситуацію в державі,
більшовицьким урядом – Радою Народних Комісарів – була прийнята Постанова „О делах
несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных действиях”, яка стала основним
законодавчим актом про відповідальність неповнолітніх на той час. У п. 5 цієї Постанови
зазначалося, що комісії для неповнолітніх утворюються при Народному комісаріаті освіти і
його територіальних органах та підпорядковуються їм. Постановою регламентується розподіл
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компетенції комісій та народних судів. Установлюється, що комісіям „повертається” право
розглядати всі справи стосовно неповнолітніх (осіб, які не досягли 18-річного віку на момент
вчинення суспільно небезпечного діяння), за ними закріплюється можливість передачі справ
до народного суду у випадках, якщо буде встановлено, що застосування до неповнолітнього
правопорушника заходів медико-педагогічного впливу є недостатнім для його виправлення.
Крім того, п. 6 Постанови до складу комісій, разом з представниками освіти і охорони здоров’я
було введено народного суддю (порівняно з Декретом 1918 року до складу комісії входив
представник Народного комісаріату юстиції), а Наркомюсту було доручено здійснювати більш
суворий нагляд за особовим складом членів комісій для неповнолітніх та за виконанням ними
посадових обов’язків. Окрему увагу Постанова приділяла питанню перевиховання та
„наставлению на путь истинный” неповнолітніх. Це підтверджує п. 7, в якому відзначається,
що виховання, навчання і лікування морально-дефективних неповнолітніх (саме цей термін
використовується в документах того часу), звинувачених у суспільно небезпечному діянні, за
своєю сутністю є завданням медико-педагогічним, повинно здійснюватися Народним
комісаріатом освіти та Народним комісаріатом здоров’я у відповідних лікувально-виховних
установах, куди Комісії про неповнолітніх направляють таких осіб. У разі потреби такі
неповнолітні можуть бути піддані особливо ретельному режиму та ізоляції в спеціальних
лікувальних установах Народного комісаріату здоров’я.

Проте ця Постанова лише частково розкривала діяльність комісій для неповнолітніх, що
добре усвідомлювалося тодішнім керівництвом держави, тому й не дивно те, що п. 8 містив
положення, в якому було зазначено, що Народний комісаріат освіти разом з Народним
комісаріатом здоров’я та Народним комісаріатом юстиції повинні виробити детальну
інструкцію організації роботи Комісій та виховних установ [11]. Результат був відчутним: уже
в липні 1920 року спільною Постановою названих вище відомств була затверджена Інструкція
комісіям про справи неповнолітніх. Вона визначала процедуру створення, склад, структуру,
порядок роботи, повноваження, у тому числі й заходи медико-педагогічного характеру, що
могли бути застосовані до неповнолітніх, оплату праці вказаних Комісій.

Особливу увагу Постанова приділяла питанням вчинення неповнолітніми злочинів у
співучасті з дорослими та вчинення неповнолітніми, що досягли 14-річного віку, тяжких
суспільно небезпечних діянь. Зокрема, протоколи про злочини, що були скоєні дорослими
разом з неповнолітніми, а також протоколи про вчинення підлітками старше 14 років тяжких
суспільно небезпечних діянь, таких, які посягають на людське життя, нанесення тяжких
поранень і каліцтва, зґвалтування, розбій, грабіж, підпал, підробка грошових знаків і документів,
хабарництво та інше поступали до народного судді, що був членом комісії протягом 24 годин
з моменту затримання неповнолітнього. Народний суддя протягом трьох діб з моменту
отримання протоколу повинний був провести всі необхідні слідчі дії щодо фактичної сторони
справи: з’ясувати роль неповнолітнього у скоєнні проступку, всі обставини його життя, скласти
детальний звіт. Треба вказати, що до заслуховування звіту судді, комісії не могли втручатися в
його дії. За результатами розгляду справи неповнолітнього до нього могли бути застосовані
такі заходи, як бесіда, роз’яснення, зауваження вихователя, залишення неповнолітнього на
волі під наглядом батьків, родичів чи осіб, що його обстежували, влаштування на ту чи іншу
роботу, влаштування у школу, відправлення на Батьківщину, влаштування в дитячий будинок
чи лікувально-виховні колонії або установи, влаштування у спеціально ізольовані відділення
психіатричних лікарень та інші.

Усі постанови, які ухвалювалися на засіданні Комісії, повинні були бути мотивованими та
в письмовому вигляді. За результатами своєї роботи, Комісії щомісячно доповідали у місцеві
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відділи освіти та губернські відділи юстиції [12]. У подальшому система комісій у справах
неповнолітніх, що вже діяла по всій країні, поступово отримує централізацію та ієрархічність
і продовжує удосконалюватися. Підтвердженням цього є той факт, що в 1925 року була створена
Центральна комісія у справах неповнолітніх, яка стає вищим координуючим, контролюючим
і наглядаючим органом за діяльністю місцевих комісій.

Отже, можна зробити висновок, що вже з моменту приходу партії більшовиків до влади
(20-і роки ХХ століття), їхнє керівництво намагається кардинально врегулювати питання
вчинення неповнолітніми правопорушень, та, зокрема, ставить питання їх профілактики
(заходи виховного характеру) на одне з перших місць, що нами цілком підтримується та
вважається правильним і перспективним.

Як видно із зазначеного, процес створення нормативної бази щодо відповідальності
неповнолітніх характеризується історичною відповідністю тому суспільному устрою, в якому
він розвивався, застосовувався та змінювався. Суспільству сучасної України важливо,
проаналізувавши історичні тенденції розвитку відповідальності неповнолітніх, враховувати,
що справедливий розвиток цих відносин у майбутньому неможливий без урахування досвіду
минулого. А тому наявний історико-правовий досвід виховання молоді й повинний стати
фундаментом впровадження національної концепції виховання молоді, яка одночасно стане
й фундаментом протидії таким суспільно небезпечним явищам, як злочини та
правопорушення в середовищі неповнолітніх.
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СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У
СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
У даній статті розглянуто питання сутності державного управління у сфері

забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції. Автор наголошує на управлінській
природі у сфері забезпечення діяльності суду. Разом з тим виокремлено ознаки державного
забезпечення діяльності судової гілки влади.

This article discusses the nature of public administration in support of the courts of general
jurisdiction. The author stresses the administrative nature in support of the court. However
vyokremlyuyutsya signs of public support for the judiciary.

Ключові слова: правосуддя, суддівство, юрисдикція, державне управління.

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., закріпила визнаний світом демократичний
принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Усі три гілки влади є
самостійними, кожна діє лише в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією та законами.

Особливо важливим є це положення для судової системи. Основний Закон України надає
всі можливості для створення дійсно демократичної та незалежної судової системи, яка, в
свою чергу, забезпечує захист прав людини на державному рівні, тобто забезпечує головний
принцип будь-якої правової держави – принцип верховенства права. Судова система, повною
мірою, є мірилом у вирішенні питання, чи є держава правовою.

Оскільки завданням судової влади є здійснення судочинства, яке в Україні здійснюється
виключно судами, то дуже важливими є питання правового визначення організації та діяльності
різних судових органів.

Для цілісного погляду доцільно і надзвичайно корисно розглянути сучасну історію
формування організаційних засад судової влади в Україні. Створення ефективної і такої, що
відповідає умовам сприяння організації діяльності суддів і персоналу судів, системи
державного управління у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя, формування
умов для можливостей самостійного і неупередженого, позбавленого впливу з боку
законодавчої і виконавчої гілок влади, здійснення судочинства в державі можливе за умови
становлення і розвитку незалежної судової влади в Україні, поступової реалізації спеціалізації
судів. Із збільшенням обсягу справ за зверненнями громадян виникає тенденція до зростання
кількісного складу суддів та судового персоналу. У зв’язку з цим виникає необхідність у
створенні умов для ефективного і доступного судового захисту конституційних прав і свобод
особи, підвищення професійного рівня суддівського корпусу.

© Дроботова Л. А., 2011
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На сучасному етапі на стан реалізації правосуддя в Україні несприятливо впливають
суб’єктивні чинники матеріально-технічного забезпечення, недостатнього бюджетного
фінансування, також соціально-побутового забезпечення суддів і працівників апарату судів.
Під час виконання суддями своїх посадових завдань відбувається накопичення негативних
проблем та їх надмірне перевантаження, що пояснюється відсутністю необхідної методичної
та нормативно-правової бази для судової діяльності, недосконалістю системи підготовки і
підвищення кваліфікації кадрів органів правосуддя [1, с. 9–20]. У цьому ракурсі особливо
важливого значення набувають питання пошуку шляхів належної організації правосуддя в
судах першої та апеляційної інстанцій за допомогою інструментів модернізації відповідної
системи забезпечення їх діяльності, раціонального і виваженого розподілу наявних ресурсів
і функціональних обов’язків між службовцями органів правосуддя.

У роботі судової ланки виявляються чинники, які несприятливо впливають на своєчасне,
повне і якісне правосуддя за обставин постійного зростання  кількості судових справ. Результати
діяльності суддів свідчать, що разом із низькою правовою культурою населення і посадових
осіб підприємств, установ та організацій,  негативний вплив спричиняє існуюча система
забезпечення судової діяльності, недостатня нормативна визначеність процедур управління
персоналом місцевих та апеляційних органів правосуддя і правового статусу голів цих судів,
відсутність системних підходів щодо автоматизації діловодства у судах загальної юрисдикції,
способів і механізмів підвищення освітнього та методичного рівнів працівників судової
системи. Такі негативні тенденції є характерними для всієї системи судів загальної юрисдикції
в Україні.

Аналізуючи судову практику, виникає необхідність у теоретичному узагальненні існуючих
організаційно-правових відносин у сфері забезпечення діяльності органів правосуддя,
методичної розробки концепції ефективного здійснення державного управління в органах
судової влади України щодо забезпечення діяльності суддів, виявлення, аналіз і застосування
прогресивних форм і методів судово-управлінської діяльності, втілення принципу наукової
організації праці службових осіб судів, запровадження відповідних правових засобів їх
практичної реалізації.

Необхідно зазначити, що в науці адміністративного права протягом тривалого часу не
приділялася достатня увага суспільним відносинам, що входять до предмета правового
регулювання цієї галузі права і пов’язані із державним управлінням у сфері забезпечення
належного функціонування судів загальної юрисдикції. З точки зору розвитку теорії
адміністративного права і державного управління, незважаючи на прийняття нового Закону
України ,,Про судоустрій і статус судів” [2], судова гілка влади поки що не стали об’єктом
системного аналізу провідних учених-юристів.

У зв’язку з цим закономірним і актуальним є ґрунтовне вивчення питань функціонування
управлінських відносин у сфері організації діяльності судів і судової гілки влади в Україні.
Необхідно відзначити, що сьогодні практичному удосконаленню значною мірою сприяє плідна
робота Верховного Суду України, Ради суддів України, Державної судової адміністрації України,
знання та погляди провідних організаторів судової діяльності (Д. М. Притики, В. Т. Маляренка,
В. С. Стефанюка, М. Ф. Селівона). Була позитивно також сприйнята у сфері судочинства перша
колективна праця вчених і практиків щодо організації судової влади в Україні за редакцією
професора А. О. Селіванова.
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Значний вклад у дослідження різних питань адміністративно-юрисдикційної діяльності
внесли вчені В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, В. Т. Білоус,
В. С. Васильєв, Л. К. Воронова, С. В. Ківалов, Л. В. Коваль, В. Т. Комзюк, Ю. Ф. Кравченко,
Н. Р. Нижник, В. І. Олефір, О. І. Остапенко, П. С. Пацурківський, В. П. Пєтков, О. П. Рябченко,
А. О. Селіванов, М. М. Тищенко, В. В. Цвєтков, В. К. Шкарупа, В. М. Федотов,
Ц. А. Ямпольська, М. К. Якимчук, Я. М. Ярмиш та ін.

Важливо зазначити, що в теорії державного управління є достатньо обґрунтованим
твердження про те, що одним із визначальних факторів ефективної та продуктивної діяльності
є належна організація діяльності будь-якого структурного елементу державного апарату.
Відомий учений у сфері державного управління В. В. Цвєтков підкреслює, що людські і
матеріально-технічні ресурси лише тоді використовуватимуться з успіхом, коли управлінська
діяльність та її суб’єкти будуть організовані, а суспільне виробництво стане ефективним. Він
зазначає, що сьогодні особливого значення набуває ефективність державного управління і
тому проблема підвищення якості управління заслуговує на постійну увагу і глибоке
вивчення [3, с. 19].

Отже, дослідивши проблему державного управління забезпеченням діяльності судів,
можемо зазначити, що воно пов’язано із з’ясуванням змісту, принципів функціонування,
системи і компетенції відповідних уповноважених органів державної влади та посадових осіб.
Це безпосередньо пов’язано із підвищенням ефективності роботи органів правосуддя в Україні.
Тому потрібно підкреслити актуальність дослідження питань управління у сфері організації
роботи судів, оскільки це спрямовано на побудову правової держави в Україні. Взагалі, суд
повинний виступати як влада, від якої залежить забезпечення верховенства Конституції та
законів України, прав і свобод людини [4, с. 20].

Якщо взяти до уваги судову систему часів СРСР (60–70 роки), то методологічне вирішення
проблем реалізації державного управління в галузі організації діяльності органів правосуддя
відображало існуючу тоді ситуацію обмеженої самостійності судів, передбачало можливість
організаційного керівництва суддями та нагляду за їх діяльністю з боку партійних, виконавчо-
розпорядчих органів і впливу прокуратури через нагляд за їх діяльністю.

Вплив партійного апарату на суд не міг не позначатися на написанні науковцями
монографій, в яких повною мірою відображався весь спектр історичного періоду тотального
впливу партійної організації на діяльність судів.

Цей багаж, безперечно, має свій ідеологічний відтінок, але і він, крім історичного значення,
містить у собі численні правила та приклади виваженого ставлення до розв’язання економічних
суперечок юридичним шляхом.

Глибокі історичні корені тісно пов’язують вітчизняну правову систему із європейською
правовою традицією, насамперед в її романо-германській складовій, з історією виникнення
та еволюцією інституту касації, місцем народження і формування якого по праву вважається
Європа, правові системи якої крок за кроком вибудовували його сучасну модель, поступово
йдучи від найпростіших апеляційних форм римського права до нинішньої ефективно діючої
конструкції касаційного перегляду судових рішень у сфері загальної та спеціальної юрисдикції.
Зазначені системні зв’язки відкривають стабільну перспективу розвитку в Україні інституту
касації в контексті майбутньої євроінтеграції.

В умовах становлення держави та реального втілення принципу верховенства права виникає
необхідність у побудові нової судової системи в Україні, у проведенні та застосуванні
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радикальної судово-правової  реформи  як найважливішого інструменту побудови саме такого
суспільства, яке визначене Конституцією.

Виходячи із положень теорії організації судової влади, судову систему складають усі без
винятку установи, які здійснюють правосуддя у державі [5, с. 54–92]. Аналізуючи зміст частини
третьої статті 124 Конституції України, зазначимо, що судову систему України утворюють
Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції. Останні організовані за
територіальним і предметним принципом (спеціалізацією), є основною ланкою судової
системи держави та, згідно зі статтею 125 Основного Закону, також наділені системними
ознаками.

Отже, судова система України є достатньо складним і розгалуженим формуванням.
Потреби належного функціонування судової гілки влади  вимагають існування певних
об’єктивних системоутворючих зв’язків і взаємозалежностей у сфері її організаційного та
матеріального забезпечення.

Функцією будь-якої організованої системи є управління, яке забезпечує її цілісність,
збереження структури, підтримання належного режиму діяльності і слугує інтересам взаємодії
складових елементів цієї системи [6, с. 671, 672].

Отже, управління можна розглядати як внутрішню взаємодію складових ланок системи
суб’єктів забезпечення діяльності судів, необхідність існування якої зумовлена потребами
здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя у державі. Разом з тим жодна система
не може існувати автономно, оскільки її зв’язок з іншими системами одного і того самого
порядку є органічно обґрунтованим. Тому таку організовану спільність можна розглядати і
як складову системи державного управління [7, с. 84].

Основне призначення та відмінність від органів законодавчої і виконавчої влади органів
судової влади в тому, що вони розглядають і розв’язують конфлікти у суспільстві. Забезпечуючи
верховенство права у державі, суд вирішує справи відповідно до закону і внутрішнього
переконання, діючи в особливій законодавчо визначеній процесуальній формі, порушення
якої призведе до нікчемності постановленого рішення. Судова влада використовує
притаманний тільки їй спосіб подолання суперечок інтересів, виступаючи регулятором
відносин суб’єктів суспільства та забезпечуючи їх відповідність нормам права [8, с. 4–6].

Такі вчені-дослідники, як Г. Г. Черемних та Ю. А. Дмитрієв, визначають судову владу як
систему державних органів, які наділені повноваженнями, передбаченими законом, і які
спрямовані на встановлення істини, відновлення справедливості та покарання винних. Рішення
органів державної влади є обов’язковими для виконання всіма особами [9, с. 48].

У підручнику з теорії держави і права за редакцією В. В. Лазарєва знаходимо характеристику
судової влади, яка є специфічною і незалежною гілкою державної влади, та здійснюється
через розгляд і розв’язання у судових засіданнях суперечок у сфері права [10, с. 284]. Звернемо
увагу на тлумачення відомого процесуаліста В. А. Лазарєвої, яка розглядає судову владу як
виняткові повноваження спеціальних органів держави, що полягають у розгляді і розв’язані в
особливій процесуальній формі соціальних конфліктів правового характеру та спрямовані на
захист і поновлення прав та свобод людини і громадянина у формі адміністративного,
конституційного чи кримінального судочинства, у формі правосуддя [11, с. 53].

Реалізація повноважень судової влади не може обмежуватися лише здійсненням правосуддя
як діяльності із встановлення істини у конкретній справі, поновлення прав суб’єктів процесу.
Вона також повинна передбачати і створення для цього відповідних організаційних
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передумов [12, с. 72]. Заслуговує на увагу і думка інших учених, які відзначають, що судова
влада є не тільки правосуддям. Ця категорія обіймає всю судову систему, суддівський корпус,
апарат судів, будівлі, де суди розташовуються. Стан і якість судової влади залежать від зазначених
факторів, які, можливо, здаються несуттєвими, але не тільки від рівня правосуддя [13, с. 30–
31].

Отже, будь-які органи правосуддя повинні мати особливий статус і здійснювати свої функції
самостійно. Проте до сфери судової діяльності залучені й інші державні органи. Здійснюючи
державну владу в особливій формі, суд застосовує закони, прийняті парламентом, дає правову
оцінку правомірності дій та рішень органів державної влади і посадових осіб, обмежує
самочинство адміністративного апарату [14, с. 233–234]. Суд виступає одним із важливих
елементів системи державної влади. Він наділений власними повноваженнями, що гарантують
самостійність і незалежність, також він функціонує у тісній взаємодії з іншими гілками
державної влади. У процесі своєї діяльності та реалізації виступає як невід’ємний компонент
єдиного цілого [15, с. 353–354]. Завдяки спільній діяльності усіх органів влади (законодавчих,
виконавчих і судових) досягається комплексний організаційний вплив на суспільні відносини,
відбувається задоволення як духовних, так і матеріальних потреб суспільства, охорона
державного порядку, прав і свобод та законних інтересів громадян, забезпечення безпеки
країни в цілому, зміцнення миру та співробітництва у міжнародному просторі [16, с. 108].

Аналізуючи питання державного управління у сфері забезпечення діяльності судів,
необхідно наголосити, що держава є універсальним політичним утворенням, яке є одночасно
політичною організацією, що наділена особливою суверенною владою та спеціалізованим
апаратом регулятивного впливу на суспільство, і виконує завдання, які є загальними для
усього суспільства [17, с. 29]. Процеси становлення громадянського суспільства в Україні
вимагають обмеження адміністративного втручання держави у різні галузі приватного життя.
І це зумовлює переведення уваги на користь підвищення ролі судової влади як суб’єкта захисту,
насамперед конституційних прав і свобод громадян [18, с. 8–13]. Тому ефективне
функціонування судів як незалежної і самостійної гілки державної влади можливо лише за дії
принципу розподілу державної влади, яка виключає будь-яке втручання органів виконавчої
влади та розпорядчих органів у діяльність судів щодо з’ясування істини у конкретній судовій
справі [19, с. 15–21].

Зазначене безпосередньо пов’язано з питаннями адміністративного права. На думку
Л. В. Коваля, державне управління є діяльністю спеціально уповноважених органів, державних
посадовців і службових посад, які формують систему органів виконавчої влади [20, с. 28]. З
погляду інших дослідників пояснюється державне управління як виконавча та розпорядча
діяльність групи державних органів і посадових осіб, яка здійснюється згідно із законодавством
щодо практичної реалізації завдань держави у процесі безпосереднього керівництва
культурним, адміністративним, економічним будівництвом [21, с. 25].

Потрібно також зазначити, що управління за своєю суттю передбачає застосування певного
примусу та владного впливу на об’єкт окремого суб’єкта управління.

Досліджуючи природу організації забезпечення правосуддя у державі, визначаємо певні
суттєві особливості. Так, згідно зі статтею 126 Конституції України повноваження суб’єкта
управління є значно обмеженими тобто звуженими порівняно з іншими сферами виконавчо-
розпорядчої діяльності. Це зумовлено конституційним визнанням незалежного статусу суддів
як носіїв судової влади. Владна розпорядча діяльність судів обмежується рамками
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організаційного і матеріального забезпечення процесу проведення правосуддя, розгляду
конкретних цивільних, адміністративних та інших справ. Застосування деяких управлінських
дій з боку органів, уповноважених законодавством, і посадових осіб пов’язано з потребами
реалізації принципу розподілу державної влади, недопущення зловживань з боку суддів, а
також необхідністю організації діяльності та механізму функціонування судів.

Отже, підсумовуючи можемо зазначити, що організаційне управління у діяльності судів,
а також судів загальної юрисдикції в Україні, є видом державного управління, яке передбачає
певні специфічні ознаки і конкретну правову природу.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ
,,БРУДНИХ ГРОШЕЙ” ТА УХИЛЕННЯ ВІД
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Дану статтю присвячено аналізу правового досвіду застосування відповідальності за
порушення фіскального законодавства в окремих країнах в умовах поширення тіньового
сектору економіки.

The article is dedicated to the investigation of legal experience of responsibility imposing
for fiscal law breaking in some countries under conditions of shady economy sector expansion.

Ключові слова: тінізація економіки, відповідальність за порушення податкового
законодавства, Податковий кодекс, фіскальне право.

За сукупністю інструментів та регулятивно-владних інститутів фіскальна система являє
собою потужний механізм управління економікою в умовах ринку і забезпечення обраних
пріоритетів розвитку, що характеризується ефективністю та соціальною справедливістю.

Ефективною вважається така система, яка при збереженні визначеного рівня надходжень
до бюджету дозволяє мінімізувати витрати платників обов’язкових платежів, які складаються
не тільки з загальної суми податків, а й з видатків, пов’язаних з їх сплатою (адміністративний
тягар). Вона проявляється у формуванні почуття обов’язку перед державою на ментальному
рівні, у досягненні оптимальної собівартості адміністрування одиниці податку на
економічному рівні, у простоті, стабільності й прогнозованості на політичному рівні.
Справедливою є така фіскальна модель, що забезпечує сплату податків громадянами відповідно
до обсягу тих соціальних послуг, які вони отримують від уряду. При відході від зазначених
принципів втілення у життя політики уряду в галузі вилучення, розподілу й перерозподілу
частини валового продукту обов’язково зростають масштаби тіньової економіки. Внаслідок
цього підвищується рівень злочинності ,,білих комірців”, що проявляється у розробці схем
ухилення від оподаткування і легалізації фінансових ресурсів, сформованих або отриманих
злочинним шляхом.

За оцінками Торгово-промислової палати РФ, із 4,5 млн зареєстрованих підприємницьких
структур добросовісно працюють лише 1,5 млн, решта 3 млн формують певний рівень
тіньового сектору економіки. При цьому для ухилення від податків та інших незаконних схем
підприємницької діяльності створюється майже половина всіх фірм, які реєструються щорічно.
Обсяг корупції у Росії становить 240–300 млрд. дол, із них 60 % припадає на ,,відкати” [1].

Обсяги податкового шахрайства в межах ЄС становлять приблизно 250 млрд. євро на рік
або 2 % сукупного ВВП [2].

© Хорошаєв Є. С., 2011
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Теоретичним підґрунтям даної статті стали праці П. П. Андрушка, М. І. Бажанова,
В. І. Борисова, Б. С. Волкова, В. К. Грищука, О. М. Джужі, О. О. Дудорова, М. Й. Коржанського,
М. І. Мельника, В. О. Навроцького, Б. С. Нікіфорова, В. І. Осадчого, П. Л. Фріса,
М. І. Хавронюка, С. С. Яценка та ін.

Першоджерелом сьогоденних форм цілком законного збагачення стало ,,тіньове” ХХ
століття. Так, поняття ,,відмивання грошей” (money laundering) з’явилося у США, де в 1930-х
був заборонений обіг алкогольних напоїв, що поклало початок ,,бутлегерству”. Кошти,
отримані від подібних операцій, легалізовувалися через мережі пральних закладів по всій
країні. Тоді й назвали процес легалізації ,,брудних” грошей ,,відмиванням”.

Сам термін ,,відмивання брудних грошей” уперше вжили у газетах під час Уотергейтського
скандалу 1973 р., пов’язаного із роботою виборчого штабу Р. Ніксона. Тодішній міністр фінансів
Моріс Стенс разом із соратником Президента Дж. Мітчеллом створили фонд, кошти якого у
1972 р. надійшли на рахунок виборчого комітету Річарда Ніксона. Активи фонду формувалися
з анонімних джерел, що було заборонено законом, тому їх ,,прокрутили” через мексиканські
банки. Діяльність Фонду набула розголосу, і незабаром на сторінках британської ,,Guardian”
заговорили про ,,відмивання коштів”.

За загальною природою, відмивання грошей – це законне отримання економічної вигоди
від злочинних операцій. Згідно із статтею 193 Кримінального кодексу Республіки Казахстан
від 16 липня 1997 року № 167 під легалізацією розуміється здійснення фінансових операцій та
інших угод з грошовими коштами або іншим майном, придбаним завідомо незаконним
шляхом, а також використання зазначених коштів або іншого майна для здійснення
підприємницької або іншої економічної діяльності [3]. Ширше тлумачення міститься у ст. 235
Кримінального кодексу Республіки Білорусь від 9 липня 1999 р. № 275-3: ,,здійснення
фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами, цінними паперами або іншим
майном, що придбане завідомо злочинним шляхом, використання  зазначених матеріальних
цінностей для здійснення підприємницької діяльності або іншої господарської діяльності з
метою приховування або спотворення природи, походження, місцезнаходження, розміщення,
руху або дійсної приналежності вказаних матеріальних цінностей або зіставних з ними прав” [4].

Легалізація грошей здійснюється у декілька фаз: розміщення (placement), розшарування
(layering), інтеграція (integration) (рис. 1).

Рис. 1. Етапи легалізації злочинних доходів [5]
Перша стадія. Найчастіше при розміщенні коштів у нетрадиційних фінансових установах

використовують:
1) фіктивні компанії;
2) придбання майна за готівку;
3) незаконне вивезення валюти.

Основні етапи легалізації злочинних доходів

Етап 1.
Розміщення
брудних коштів

Етап 2. Шарування
фінансових
операцій

Етап 3. Інтеграція
легальних та
брудних доходів
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Друга стадія – відокремлення незаконних доходів від їх джерел шляхом створення ланцюга
фінансових операцій, спрямованих на маскування аудиторського сліду цих доходів. На цій
стадії використовують такі методи, як електронний переказ готівки, зміна форми грошей
(дорожні чеки, цінні папери), продаж майна, придбаного за готівку тощо.

Третя стадія – надання ореолу легальності злочинно отриманим фінансовим ресурсам –
гроші вносяться на банківські рахунки під виглядом законно зароблених доходів. Найбільше
на  цій стадії застосовують такі методи:

1) маніпулювання з цінами та обсягами зовнішньоторговельних операцій (наприклад, при
купівлі/продажу творів мистецтва);

2) трансферпрайсинг (експорт/імпорт за фіктивними договорами через офшорні компанії);
3) використання банківських рахунків іноземної компанії (управління видатками через

надання позичок, оплати акредитивів, виплати гонорарів за консультації).
Операції з легалізації злочинних коштів мають, як правило, міжнародний характер, що

зменшує ризики діяльності у цій сфері через неузгодженість дій правоохоронних органів
різних держав і відсутність належної правової бази.

У розвинених країнах ретельне вивчення і боротьба з відмиванням грошей розпочалися у
80-і роки минулого століття. Уперше відмивання грошей у судовому порядку було визнано
злочином у 1986 році в США. А вже в 1989 році в Парижі представниками семи країн –
економічних лідерів – була створена Міжурядова організація по боротьбі з відмиванням грошей
– FATF (Financial Action Task Force). Проте навіть серед 40 рекомендацій, підготовлених ФАТФ,
як основоположного документа для заходів проти відмивання грошей по всьому світу,
практично немає згадки про ухилення від сплати обов’язкових платежів – приховування
податкової бази і/або надання в податкові органи завідомо хибної інформації [7].

У межах ЄС постійно ведеться робота щодо вдосконалення законодавства, яке регулює
питання протидії відмиванню грошей. 10 лютого 1975 р. Радою ЄС була прийнята резолюція
щодо заходів, спрямованих на боротьбу з міжнародним ухиленням від сплати податків, в якій
наголошувалося на необхідності захищати наявну інформацію від доступу третіх осіб під час
обміну нею між фіскальними органами різних країн. Держави-члени, які отримали таку
інформацію, повинні використовувати її виключно для цілей оцінки обсягів втрачених
податкових доходів і підтримки судового переслідування осіб, які не дотримуються фіскальної
дисципліни. Також були розглянуті окремі механізми гармонізації правових та адміністративних
засобів збору інформації та оцінки вини особи, а вже через 2 роки була прийнята Директива
77/799/EEC стосовно взаємної допомоги компетентних органів держав-членів у сфері прямого
оподаткування (буде переглянута у 2011 році). Даний нормативний акт зобов’язав фіскальні
органи країн-членів ЄС обмінюватися будь-якою наявною інформацією, яка допоможе оцінити
наявні та можливі доходи від прибуткових податків і податку на капітал, або організувати її
збір на запит компетентного органу іншої держави.

У 2005 р. Європарламентом і Радою була прийнята Директива 2005/60/ЄС про запобігання
використання фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму,
головними аспектами якої стали:

– визначення дій як таких, що спрямовані на відмивання грошей (володіння або конверсія
майна, нажитого злочинним шляхом, приховування джерела походження майна тощо);

– заборона ведення анонімних рахунків у кредитно-фінансових установах;
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– узгодження заходів належної перевірки клієнта кредитно-фінансової установи та казино
(встановлення особи, отримання інформації про характер його ділових відносин, контроль
бізнес-операцій тощо);

– обмеження співпраці з банками-оболонками (спеціально створені для відмивання
грошей);

– створення спеціальних органів моніторингу за фінансовими операціями;
– обов’язкове ліцензування таких видів діяльності, як обмін валют чи казино, та розширені

повноваження компетентних органів при їх перевірці;
– забезпечення ефективних санкцій проти порушників законодавства тощо [8].
Процес ухилення від оподаткування є супутнім і взаємозалежним з процесом легалізації

,,брудних” коштів. Основними причинами незаконного зменшення податкового навантаження
є: 1) моральні (необґрунтованість розмірів ставок платежів і цільового використання
фіскальних доходів); 2) політичні (несправедливість розподілу й перерозподілу фіскальних
доходів); 3) економічні (збільшення фіскального навантаження, що призводить до зменшення
доходу платника податку); 4) технічні (недосконале законодавство, неточні і заплутані методики
розрахунку обов’язкових платежів); 5) соціально-психологічні (змушене виконання соціальних
функцій держави її громадянами); 6) історичні (характеризуються ,,життєвим циклом
держави”); 7) етичні (культура поведінки особи, що проявляється в почутті патріотизму та
гордості за країну); 8) інші.

В основу розмежування відповідальності платників податків покладено відповідний вид
порушення фіскального законодавства: власне податкові правопорушення; адміністративні
(проступки) та кримінальні (злочини). При такій класифікації можна говорити про три види
юридичної відповідальності за порушення законодавства про обов’язкові платежі, відповідно
податкову (як різновид фінансової), адміністративну та кримінальну.

Найбільш складним є встановлення співвідношення фінансової (податкової) та
адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності за порушення
фіскального законодавства. Два зазначених види юридичної відповідальності є дуже схожими,
у зв’язку з чим серед науковців не досягнуто порозуміння щодо їх правової природи.
Одночасно ця проблема має як суто теоретичне, так і величезне практичне значення, оскільки
дозволяє відповісти на питання про те, які санкції і в якому поєднанні можуть застосовуватися
при вчиненні порушень законодавства про податки і збори, що не містять ознак злочину.

За висновками Головного науково-експертного управління ВР України від 30.09.2010 р. на
проект Податкового кодексу України № 7101-1 від 21.09.2010 р. (далі – Проект), фінансова
відповідальність, по суті, є різновидом адміністративної, оскільки застосовується  переважно
відповідними органами виконавчої влади.

Проте, якщо виходити із засад фіскального права як незалежної галузі права, то цілком
доречним є формування її власного інституту відповідальності. Одразу необхідно зазначити
про подібність інститутів відповідальності фінансового та фіскального права, що проявляється
в застосуванні однакових інструментів впливу: штрафи, пеня тощо.

Так, метою адміністративної відповідальності є насамперед припинення (попередження)
і покарання, а не відновлення порушених прав. Адміністративне законодавство передбачає
застосування виключно каральних (штрафних) санкцій. Якщо в результаті адміністративного
правопорушення зачіпаються майнові інтереси сторони, то мають місце деліктні цивільні
правовідносини. При цьому, крім адміністративної, виникає ще й цивільно-правова
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відповідальність винної особи, а відновити порушене право можна винятково у судовому
провадженні [9].

Фіскальні (податкові) правовідносини, навпаки, мають майновий характер, внаслідок чого
правопорушення у цій сфері завжди завдають певного збитку суспільству. Тому податкова
відповідальність, крім штрафних санкцій, передбачає застосування спеціальних заходів
державного примусу, які не є фіскальними санкціями – стягнення недоїмки (п. п. 1, 2
ст. 69 ПК РФ) і пені (ст. 610 ПК Республіки Казахстан – РК). При цьому у багатьох випадках
відновлення порушеного майнового права може бути здійснено у позасудовому порядку
(ст. 49 ПК Республіки Білорусь – РБ) завдяки призупиненню операцій по рахунках, арешту
майна або його застави тощо.

На відмінність фіскальної та адміністративної відповідальності вказують такі обставини:
– всі види санкцій не поглинаються ніякими іншими: штрафи стягуються за принципом

складання, а недоїмки і пені – до повного (як мінімум) відшкодування заподіяних державі
збитків;

– різні терміни давності притягнення до податкової та адміністративної відповідальності
(п. 1 ст. 113 ПК РФ; ч. 1 ст. 4.5 КпАП РФ) тощо.

Перелік адміністративних правопорушень у сфері податків і зборів може бути розширений
внаслідок віднесення до нього таких:

– порушення, пов’язані з маркуванням підакцизної продукції (ст. 213, 214 КпАП РК);
– порушення законодавства про податки і збори, що виникають у зв’язку з переміщенням

товарів через митний кордон (ст. 434 КпАП РК);
– порушення, що виражаються в невиконанні рішень податкових органів

(ст. 13.11 КпАП РБ);
– порушення в галузі здійснення грошових розрахунків і касових операцій, які раніше

ставилися до підвідомчості органів податкової поліції (ст. 15.1 КпАП РФ).
У світовому масштабі не існує єдиного розуміння термінa ,,податковий злочин”, а відтак

не розроблено єдиного підходу до визначення видової приналежності податкових злочинів у
національному кримінальному законодавстві.

Найбільш поширеною на сьогодні є думка, що до власне податкових злочинів відносяться
лише ті діяння, які безпосередньо посягають на відносини, що виникають у зв’язку зі сплатою
податків і зборів до бюджету і державні позабюджетні фонди (ст. 198–199.2 КК РФ).

Законодавство ряду держав (Німеччини, Іспанії, Франції, Швейцарії, Данії, Норвегії, Естонії,
Аргентини, Туреччини, Китаю, Киргизстану) розглядає фіскальні порушення не тільки з позиції
економічної злочинності, а й з позиції скоєння посадових злочинів працівниками податкової
адміністрації. Вважаємо, що зазначений підхід є більш правильним. Системоутворюючим
фактором для виділення податкових злочинів в окрему, відособлену від інших злочинів групу
повинний бути не суб’єкт злочинного посягання (платник податку, платник збору або
податковий агент) і не предмет такого посягання (несплачений податок чи збір), а сама галузь
фіскальних правовідносин.

Так, до податкових злочинів Кримінальний кодекс Литви відносить не тільки ухилення від
сплати податків (ст. 219), але й надання інформації про доходи, прибутки чи майно, яка не
відповідає дійсності (ст. 220), ухилення від подання декларації про прибутки (ст. 221), порушення
правил бухгалтерського обліку (ст. 222), халатне ведення бухгалтерського обліку
(ст. 223) [11, c. 87].
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Згідно з ст. 37, 39 52 КК Республіки Болгарія, позбавлення волі призначається на строк від
трьох місяців до двадцяти, а у виключних випадках – до тридцяти років. Передбачено також
довічне позбавлення волі, виправні роботи (від трьох до дванадцяти місяців), конфіскація
майна, штраф, обов’язкове поселення на строк від одного до трьох років, що супроводжується
обов’язковою роботою, позбавлення прав займати певні посади або займатися визначеними
професіями чи діяльністю [11, c. 63].

Згідно з положеннями розділу ІІ книги І КК Нідерландів (ст. 9, 10, 18, 22с, 23, 28, 32, 33), до
покарань відносяться загальні: тюремне ув’язнення від одного дня до п’ятнадцяти, а подекуди
20 років, суспільні роботи (виключно за проханням обвинуваченого) й штраф (шість
категорій); додаткові: позбавлення певних прав, поміщення у державний виправний дім (від
трьох місяців до трьох років), конфіскація (предметів злочину), опублікування вироку.

Незважаючи на те що в Україні обсяги нелегальної економіки досягають 80 % [12], її
кримінальне та адміністративне законодавство є дуже ліберальним. Основна причина –
диференційоване застосування розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян (далі
– НМДГ) для кваліфікації злочину або проступку (461,00 грн станом на 01.12.2010 р.) та розміру
відповідальності за його вчинення (17,00 грн). Виникає парадоксальна ситуація, коли санкції
за правопорушення в абсолютних величинах виявляються меншими за розмір завданих збитків.
Наприклад, відповідно до ст. 212-1 Кримінального кодексу України ,,Ухилення від сплати
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (від 1 000 до 3 000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 461 тис. грн до 1,383 млн грн) –
тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян – від 5 100 грн до 8 500 грн.

Крім того, Прикінцеві та перехідні положення проекту Податкового кодексу України
(розділ ХІХ) передбачають звільнення від кримінальної відповідальності у випадку сплати
обов’язкових платежів і відшкодування завданої державі несвоєчасною сплатою податків і
зборів шкоди, у тому числі фінансові санкції, пеню до притягнення до кримінальної
відповідальності. Злочин, визначений частиною третьою статті 212 КК України, належить до
категорії тяжких (передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років)
та включає таку особливо кваліфікуючу ознаку, як фактичне ненадходження до бюджетів чи
державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах (п’ять тисяч і більше
неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 2 305 000,00 грн). А відповідно, законодавче
закріплення можливості звільнення від кримінальної відповідальності при несплаті обов’язкових
платежів у таких розмірах сприятиме створенню атмосфери вседозволеності, призведе до
збільшення кількості ухилень від сплати податків і погіршення фіскальної дисципліни.

Деякі країни, крім інституту відповідальності, використовують й інші превентивні заходи
поширення легалізації ,,брудних” коштів та ухилення від оподаткування, тобто детінізують
національну економіку. Такий процес передбачає застосування державою стимулюючих
методів, які, не маючи репресивного характеру щодо суб’єктів тіньової економіки, створюють
умови для ефективної діяльності у легальній економіці. Наприклад, застосування фіскальної
амністії, що передбачає добровільну декларацію фізичними та юридичними особами доходів,
отриманих за попередні періоди без застосування санкцій з боку держави за порушення
фіскальних зобов’язань, хоча досвід її запровадження свідчить про неоднозначність її
ефективності. Зокрема, у США з початку 80-х до сер. 90-х років ХХ століття мали місце більше
восьми десятків податкових амністій, результатом яких виявилися надходження до бюджету у
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сумі, що не перевищує 2 млрд дол США. У 2005 р. після проголошення податкової амністії в
Грузії до державної казни надійшло всього 35 тис. дол США [13]. Серед основних причин такої
провальної політики є недовіра громадян до обіцянок уряду щодо гарантій звільнення від
відповідальності. Натомість, податківці Ірландії у 1988 р. завдяки проведенню виваженої кампанії
спромоглися зібрати суму, що майже у 2,5 раза перевищувала ВВП країни. У Казахстані була
проголошена легалізація ,,тіньового” капіталу, яка в 2001 р. принесла в бюджет додаткові
480 млн дол. Влада гарантувала громадянам свободу від подальших переслідувань, публічно
знищивши податкові декларації за 1995–2000 рр.

Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити такі висновки. По-перше, виключно за
умови врівноваження інтересів усіх суб’єктів фіскального права можна говорити про
стабільність функціонування, народну підтримку політики уряду та розуміння необхідності
приймати непопулярні законодавчі акти, спрямовані на посилення фіскального навантаження
на суб’єктів права. По-друге, основною причиною зростання ,,тіньового” сектору є ,,потужний
податковий прес, антагоністичний з інтересами та можливостями переважної кількості
фізичних і юридичних осіб” [14], відповідно підприємці переводять значну частину діяльності
у ,,тіньовий” сектор. І, по-третє, від ефективної фіскальної політики безпосередньо залежить
економічна безпека держави, а відтак податкове законодавство, апріорі, не повинно бути
ліберальним, що не виключає застосування інших, перевірених часом методів й інструментів
боротьби з ,,тіньовим бізнесом”.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ У
МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ

У статті акцентовано увагу на необхідності підвищення ефективності функціонування
механізму держави шляхом удосконалення діяльності податкових органів в умовах
проведення податкової реформи. Окреслено місце та роль податкових органів у механізмі
держави та їх значення при здійсненні податкової реформи та стабілізації державних
фінансів.

The article accentuates the need to improve the functioning of the state by improving the
activity of tax authorities in tax reform. Determined the place and the role of tax authorities in
the mechanism of state and their importance in the implementation of tax reform and stabilization
of public finances.

Ключові слова: механізм держави, податкові органи, податкова міліція, формування
бюджету, фінансовий контроль, функції, реформування.

Держава є складною соціальною системою, яка характеризується певними елементами,
формами прояву, змістом і функціональним призначенням – організуючим впливом на
суспільство. Управління державними справами вимагає високої організованості та взаємодії
створених державою органів, що і забезпечується у процесі функціонування механізму
держави.

Механізм держави – це система нормативно визначених, взаємодіючих органів та
організацій держави, створених для реалізації її завдань і функцій та наділених спеціальними
повноваженнями у відповідній сфері діяльності. Таке визначення забезпечує характеристику
механізму ефективного функціонування держави та взаємодії різних структур у процесі
реалізації економічних, політичних і соціально-культурних функцій держави.

Структурно механізм держави складається з трьох рівнів:
– перший – державні підприємства, установи та організації, які забезпечують реалізацію

економічних і соціальних функцій держави;
– другий – органи держави. Це особлива частина державного механізму, що забезпечує

виконання владних повноважень;
– третій – структури спеціального призначення (контрольно-наглядові органи, збройні

сили, поліція, спецслужби, органи виконання кримінальних покарань) [2].
У нашому дослідженні не будемо аналізувати всі рівні, а розглянемо більш детально другий

рівень структури механізму держави, особливо місце та роль у цій системі органів державної
податкової служби.

© Боярчук С. М., 2011
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Важливе місце в діяльності держави посідає формування бюджету – грошового доходу,
потрібного для забезпечення діяльності держави як цілісного інституту (реалізації економічних
і соціальних програм, забезпечення безпеки і обороноздатності тощо).

Постійне надходження до бюджетів податків та інших обов’язкових  платежів є важливим
чинником належного функціонування держави, запорукою успішного соціального,
економічного розвитку та добробуту, розвитку місцевого самоврядування громадян. Проте
не всі платники податків сумлінно виконують один із найважливіших обов’язків перед
державою, вдаються до різних порушень податкового законодавства. Зважаючи на це, держава
створює систему обліку платників податків і контролю за своєчасною та повною сплатою
нарахованих податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Цю функцію виконують органи
та посадові особи Державної податкової служби України.

Органи державної податкової служби належать до органів безпосереднього управління
державними фінансами України. Четвертого грудня 1990 року було прийнято Закон УРСР
,,Про державну податкову службу в Українській РСР” [7] і фактично у 1990 році при Раді
Міністрів Української РСР була створена державна податкова служба, основним завданням
якої було забезпечення дотримання законодавства про податки, облік усіх платників податків
та інших обов’язкових платежів, а також здійснення контролю і забезпечення правильності
обчислення та сплати відповідних платежів.

У цьому Законі вказувалося на існування трирівневої структури державної податкової
служби. Так, до органів державної податкової служби було віднесено Головну державну
податкову інспекцію – перший рівень (центральний орган), державні податкові інспекції в
областях та містах з районним поділом – другий рівень, державні податкові інспекції у районах,
районах у містах, містах без районного поділу – третій рівень.

Відповідно до такої трьохрівневої системи закріплювалися і функції органів державної
податкової служби, хоча було ,,відсутнє чітке розподілення функцій між державними
податковими інспекціями різних рівнів” [7]. Крім того, у Законі не було чітко визначено статус
податкової служби.

Відповідно до Закону України 1992 року ,,Про внесення змін та доповнень до Закону
Української РСР” ,,Про державну податкову службу в Українській РСР” [6], державна податкова
служба була підпорядкована Міністерству фінансів України. І знову не було чітко визначено
статус Головної державної податкової інспекції України.

Розвиток податкової служби вимагав унесення певних уточнень до діючого законодавства.
Враховуючи це, 24 грудня 1993 року було прийнято Закон України ,,Про внесення змін і
доповнень до Закону України ,,Про державну податкову службу в Україні” [9], який більш
чітко визначив структуру, функції та місце державної податкової служби у системі органів
виконавчої влади. Зазначалося, зокрема, що державна податкова служба діє при Міністерстві
фінансів і підпорядковується йому. У Законі уточнювалися ,,функціональні особливості
реалізації компетенції державної податкової служби”, ,,розширився перелік функцій державних
податкових інспекцій у районах, районах у містах і містах без районного поділу” [9] та інше.
Але знову не було чітко визначено статус Головної податкової інспекції України.

Після прийняття 28 червня 1996 року Конституції України [4] найважливішим завданням
був подальший розвиток законодавства України. На жаль, Основний Закон не дає
розгорнутого тлумачення про податки та діяльність податкових органів. Але у розділі ,,Права,
свободи та обов’язки людини і громадянина” Конституції України [4] є стаття 67, яка містить
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таке положення: ,,Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку і розмірах,
встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем
проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку,
встановленому законом”.

Із змісту окремих статей Конституції [4] (ст. 85, 92, 95, 96, 97, 98), які передбачають існування
бюджетної системи, зрозуміло, що бюджети поповнюються за рахунок податків і зборів, а це
вказує і на існування спеціального органу, який повинний виконувати відповідні контрольні
функції у сфері виконання дохідної частини бюджетів. Враховуючи положення Конституції
України [4], які хоча і не чітко визначають статус органів державної податкової служби, але
побічно вказують на існування окремого міністерства, у подальшому було змінено статус
органів державної податкової служби. Так, відповідно до Указу Президента України ,,Про
утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових
адміністрацій” [11] від 22 серпня 1996 року, на базі Державної податкової інспекції України
утворено Державну податкову адміністрацію України як центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує регулярне надходження коштів у державні фонди фінансових ресурсів. Також
утворено державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, районах,
містах і районах у містах. Таким Указом фактично деякою мірою порушувалося зазначене
вище положення статті 67 Конституції України [4], яке вказувало на існування саме податкових
інспекцій, а не адміністрацій, до яких громадяни подають декларації. Такі нововведення
означали, що податкові органи України підняті на значно вищий щабель державної ієрархічної
драбини.

Законом України від 5 лютого 1998 року ,,Про внесення змін до Закону України ,,Про
державну податкову службу в Україні’’ [7] дещо змінено назви низових ланок податкових
органів: державні податкові адміністрації в районах, містах (крім міст Києва і Севастополя),
районах у містах були перейменовані на інспекції. Також Закон закріпив статус податкової
міліції у складі органів державної податкової служби як спеціального підрозділу з боротьби із
податковими правопорушеннями.

Сьогодні Державна податкова адміністрація України як центральний орган виконавчої
влади підпорядковується Кабінету Міністрів України, що затверджує її структуру, спрямовує
і координує роботу. Державну податкову службу України очолює голова ДПА України, якого
призначає на посаду та звільняє Президент України за поданням Прем’єр-міністра України.
Особливістю започаткування діяльності органів ДПС України є те, що її організація визначена
на вищому рівні законодавства і є специфічною формою діяльності органів державної
виконавчої влади.

Згідно з Указом Президента № 760 від 22 серпня 1996 р. [11], ДПА України визначена як
центральний орган виконавчої влади у вирішенні питань податкової політики держави. Це
була реакція адекватного реагування на рівень розвитку економічних перетворень в Україні,
в результаті чого була створена принципово нова вертикаль виконавчої влади держави. Силові
функції ДПС були підкріплені створенням у її структурі податкової міліції. Правове
повноваження, а також функціональні напрями діяльності набрали свого сучасного рівня
після прийняття Закону України ,,Про державну податкову службу в Україні” від 05.02.1998 р. [7].

Відповідно до положень цього Закону, державна податкова служба України є
централізованою системою, побудованою за принципом багаторівневої ієрархічної організації:
державного, регіонального (область, автономна республіка), міського та районного рівнів
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управління. Кожний рівень має свою специфіку, функції, а також особливість організаційного,
матеріального, інформаційного та іншого забезпечення, необхідного для ефективної роботи
в усіх напрямах службової діяльності.

Також необхідно зазначити і про права податкової служби. Відповідно до п.1 ст. 11 Закону
України ,,Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.99 р № 509-ХП (зі змінами та
доповненнями, далі – Закон 1), а також п. 24 ст. 11 Закону України ,,Про міліцію” від 20.12.90 р.
№ 565-ХП (зі змінами та доповненнями, далі – Закон ) [9] посадові особи податкової міліції
мають право вимагати від громадян, матеріально відповідальних і посадових осіб підприємств,
установ, організацій письмові пояснення, довідки і відомості за фактами порушення
законодавства, а також будь-якими питаннями, що виникають при проведенні перевірок з
питань оподаткування. Необхідно зазначити, що органи ДПС і підрозділи податкової міліції ,
які діють у їх складі, мають право виконувати і ряд інших дій, передбачених діючим
законодавством України.

Не можемо не згадати про те, що органи державної податкової служби належать до органів
фінансового контролю, і тому однією з основних їх функцій є контрольна. Одним із завдань
органів державної податкової служби, яке визначено статтею 2 Закону України ,,Про державну
податкову службу в Україні” [7], є здійснення контролю за додержанням  податкового
законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів,
державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових
доходів, установлених законодавством (далі – податки, інші платежі). Крім того, Положенням
про Державну податкову адміністрацію України доповнено завдання Державної податкової
адміністрації України, які випливають з інших нормативних актів, зокрема її завданням є
здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, інших
платежів, зокрема тими, майно яких перебуває у податковій заставі, та здійснення у межах
своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого
та іншого майна, що належить державі. Необхідно зазначити, що всі ці завдання однаково
визначені для Державної податкової адміністрації України, так і для інших органів державної
податкової служби. Тоді виникає питання, чому третій пункт Положення вказує, що
,,Основними завданнями Державної податкової адміністрації України є...”. Цікаво, чому
прийнявши Положення, не внесено відповідні зміни до Закону України ,,Про державну
податкову службу в Україні” [7], адже включно до грудня 2000 року до нього вносили зміни,
а Положення, як вказувалося, було прийняте у липні 2000 року.

Доцільно зауважити, що з прийняттям Податкового кодексу України, який набрав чинності
з 1 січня 2011 року, було чітко визначено контролюючі повноваження органів ДПС України.
Так, відповідно до підпункту 1.1 статті 41 контролюючими органами є органи державної
податкової служби – щодо податків, які справляються до бюджетів і державних цільових фондів,
крім зазначених у підпункті 41. 1. 2 пункту першого ст. 41 ПК України, а також стосовно
законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи ДПС.

У Податковому кодексі, зокрема у ст. 62, визначено способи здійснення податкового
контролю. Відповідно до підпункту 1.3. даної статті одним із способів здійснення податкового
контролю є перевірки та звірки, а також перевірки щодо дотримання законодавства, контроль
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами
України, що регулюють відповідну сферу відносин.
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Більш деталізовано порядок здійснення перевірок та оформлення їх результатів, зокрема
документальних, розглядає Порядок оформлення документальних перевірок з питань
дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, що затверджено Наказом ДПА
України № 984 від 22 грудня 2010 року [8].

Чинний Порядок розроблений на основі Податкового кодексу. Порядком урегульовано,
зокрема, такі питання:

– основні терміни та вимоги до результатів перевірок;
– зміст акта (довідки) документальної перевірки;
– інформативні додатки до акта;
– порядок підписання акта (довідки), порядок його реєстрації та збереження [11].
Отже, здійснюючи контроль, органи державної податкової служби встановлюють

достовірність даних про повноту, своєчасність господарських операцій, законність дій платників
податків та інших платежів, виявляють порушення діючого законодавства.

Наступною функцією, яку виконують органи державної податкової служби і без якої
неможливе здійснення контрольної функції, є організаційна. Відповідно вищі органи
податкової служби організовують роботу, пов’язану із здійсненням контролю нижчими
органами і перевіряють її проведення. Так, ДПА України, державні податкові адміністрації в
АРК, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах  з районним
поділом (крім міст Києва та Севастополя) надають органам державної податкової служби
методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводять обстеження та перевірки її
стану.

Із контрольною функцією пов’язана функція реєстрації та обліку. Без належного обліку в
подальшому неможливе здійснення контролю. Виконуючи завдання формування та ведення
Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів та
Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб, відповідно до Глави 6
Податкового кодексу України [5] ДПА України здійснює функцію обліку – надає фізичним
особам – платникам податків, та інших обов’язкових платежів, ідентифікаційні номери і
направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за
місцем отримання нею доходів чи за місцем знаходження об’єкта оподаткування документ,
що засвідчує реєстрацію фізичної особи – платника податків та їх обов’язкових платежів, і
веде Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб.

ДПА України та ДПА в АРК, областях, містах Києві й Севастополі та державні податкові
інспекції в містах з районним поділом виконують функцію прогнозування та аналітичну.
Вони прогнозують, аналізують надходження податків, інших платежів, джерела податкових
надходжень. А спеціальні підрозділи органів державної податкової служби – податкова міліція
– аналізують інформацію про порушення податкового законодавства, прогнозують тенденції
розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням.

Здійснення таких завдань, як внесення у встановленому порядку пропозицій щодо
вдосконалення податкового законодавства, прийняття у випадках, передбачених законом,
нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування, потребує
виконання відповідної функції, яку можна назвати нормотворчою. Цю функцію реалізує
ДПА України, яка розробляє і видає у передбачених законом випадках нормативно-правові
акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які, до речі, пов’язані з оподаткуванням,
впливають на права й інтереси платників; розробляє основні напрями, форми і методи
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проведення перевірок за дотриманням податкового та валютного законодавства; вносить
пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування. До
компетенції ДПА України належить видання лише підзаконних нормативних актів. Право на
видання цих актів ДПА України реалізує видаючи накази, положення, інструкції, листи тощо,
які реалізуються у Міністерстві юстиції України і відповідно стають обов’язковими для
виконання, розраховані на невизначене коло осіб і неодноразове використання. Крім актів
нормативного характеру, ДПА України видає документи, які мають рекомендаційно-
методологічний характер. Ці акти здебільшого висвітлюють питання податкового обліку чи
роз’яснюють деякі положення чинного законодавства. Такими актами є листи, якими можуть
керуватися під час проведення контролю працівники органів державної податкової служби.

Деякі акти ДПА України мають технічно-нормативний характер. Так, ДПА України
затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних
з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок
документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи-платника податків та інших обов’язкових
платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними
особами – суб’єктами підприємницької діяльності, банківських рахунків, а також форми звітів
про роботу, проведену органами державної податкової служби.

ДПА України розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України. У 2000 році
податкова служба ініціювала зміни податкового законодавства (49 ініціатив), спрямовані на
послаблення фіскального тиску на платників податків, на створення сприятливого клімату
для розвитку підприємництва в Україні, налагодження партнерських взаємовідносин з
платниками [3].

Одночасно з іншими функціями органи державної податкової служби виконують
інформаційну: у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність,
або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляють матеріали з цих питань
відповідним спеціальним органам з боротьби із організованою злочинністю; передають
відповідним правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за які
передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції
податкової міліції.

На відміну від інших органів фінансового контролю, органи державної податкової служби
виконують специфічне завдання – роз’яснюють законодавство з питань оподаткування серед
платників податків, інших платежів.

Наступна функція, яку здійснюють органи державної податкової служби, – правоохоронна.
Як зазначалося вище, у їх структурі діють спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими
правопорушеннями – податкова міліція. Саме наявність таких підрозділів, які приймають і
реєструють заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені
до її компетенції, здійснюють в установленому порядку їх перевірку і приймають щодо них
передбачені законом рішення; здійснюють відповідно до закону оперативно-розшукову
діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводять
дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживають заходів до
відшкодування заподіяних державі збитків; виявляють причини й умови, що сприяли вчиненню
злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживають заходів щодо їх усунення;
забезпечують безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від
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протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними посадових обов’язків; запобігають
корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби;
збирають, аналізують, узагальнюють інформацію щодо порушень податкового законодавства,
прогнозують тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з
оподаткуванням. Це відрізняє органи державної податкової служби від інших органів, що
сприяють чи забезпечують формування дохідної частини бюджетів.

І останньою функцією органів державної податкової служби України є правозастосовна,
оскільки вони наділені правом застосовувати у встановленому законом порядку до
підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції, накладати адміністративні
штрафи тощо.

Аналізуючи функції, які виконують органи державної податкової служби, що визначені в
Законі України ,,Про державну податкову службу в Україні” та в Положенні про Державну
податкову адміністрацію України, можна зробити висновок, що, приймаючи зазначене
Положення, у ньому намагалися визначити всі функції органів державної податкової служби,
які містяться в інших нормативних актах, але все ж таки воно стосується лише Державної
податкової адміністрації, а це означає, що ті функції, які є в ньому, прямо не передбачені для
виконання іншими органами державної податкової служби. Отже, для того щоб визначити
функції інших органів державної податкової служби, необхідно ознайомитися з різними
нормативними актами, які побічно на них вказують. Це, звичайно, складно зробити
пересічному громадянину. Тому вважаємо доцільно в Законі ,,Про державну податкову
службу в Україні” більш повно та конкретно визначити функції всіх ланок органів державної
податкової служби.

Наступним етапом розвитку та функціонування Державної податкової служби України як
складової механізму держави став Указ Президента України № 1085/2010 ,,Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади” від 09.12.2010 року, в якому з метою оптимізації
системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень,
забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання,
підвищення ефективності державного управління та відповідно до пункту 15 частини першої
статті 106 Конституції України реорганізовується Державна податкова адміністрація України
у Державну податкову службу України [10]. Також визначено схему організації та взаємодії
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, Державна
податкова служба України – через міністра фінансів України. У процесі ліквідації, реорганізації
центральних органів виконавчої влади забезпечується скорочення чисельності державних
службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади не менше ніж на 30
відсотків [1].

На сьогодні змінюється філософія роботи податкової служби, основним завданняи якої в
умовах реформування є обслуговування платників податків. Основним завданням державної
податкової служби в умовах реформування є спрямованість на обслуговування платників
податків.  Розширюються послуги для платників та підвищується їх якість. Для зручності
платників працює кол-центр, який надає усі необхідні роз’яснення. Консультаційні центри
працюють і в регіональних структурах органів ДПС.

Підсумовуючи, необхідно зазначити про те, що Україна нині перебуває на межі докорінних
змін, які доцільно проводити помірковано. Важливе місце у структурі цих змін посідає реформа
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податкової системи. Невідкладне проведення податкової реформи необхідне для поліпшення
багатьох галузей господарства, в тому числі і для стабілізації державних фінансів. Податкова
реформа здійснюється з метою забезпечення сталого економічного зростання на інноваційно-
інвестиційній основі з одночасним збільшенням сукупних податкових надходжень до бюджетів
усіх рівнів і державних цільових фондів [12]. Такі стратегічні завдання покликані зміцнити
роль органів державної податкової служби в структурі органів державного механізму.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
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ДОСВІД
У статті розглянуто питання підвищення ефективності Збройних Сил України.

Проаналізовано практику правового регулювання питань комплектування армій
зарубіжних країн. Зроблено висновок про необхідність вивчати досвід з цього питання
провідних закордонних держав на теренах України, враховуючи економічний потенціал
держави і менталітет нації.

The questions increase the efficiency of the Armed Forces of Ukraine. Elucidates the practice
of legal regulation on the acquisition of foreign armies. The author concludes on the need to
study the experience on the subject of leading foreign countries on the territory of Ukraine,
taking into account the economic potential of the state and the nation’s mentality.

Ключові слова: збройні сили, комплектація збройних сил, забезпечення
військовослужбовців, соціальні гарантії військових.

Захист своєї Вітчизни є не тільки правовою, а насамперед моральною вимогою до кожного
громадянина, моральним і загальним обов’язком. Неухильне виконання цього обов’язку
передбачає захист країни, її населення, матеріальних і духовних цінностей, територіальної
цілісності і суверенітету. Захист Вітчизни виражається у забезпеченні оборони й безпеки
держави.

Правова регламентація проходження військової служби здійснюється на підставі
конституційних норм, серед яких можна виділити: а) норми, які встановлюють концептуальні
засади проходження військової служби; б) норми, які опосередковано регулюють її
проходження; в) норми, які встановлюють державну монополію на проходження військової
служби громадянами України. Найважливішою нормою, що безпосередньо стосується
проходження військової служби, є положення ч. 2 ст. 65 Конституції України, згідно з якою
громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Ця норма встановила три важливі
положення: визнала існування в Україні військової служби; встановила, що детальне
регулювання її проходження повинно здійснюватися законами, якими вона скасована бути
не може; військову службу проходять лише громадяни України. Цей конституційний припис
установлює одночасно право на рівний доступ до військової служби і військовий обов’язок.

Сучасні науковці військову службу розглядають переважно як обов’язок. Такий само
підхід простежується й у поточному законодавстві та навіть у Конституції, яка встановлює, що
військову службу громадяни відбувають. Останнє слово асоціюється насамперед з обов’язком
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повинністю. Але в умовах сьогодення необхідно перенести головний акцент з обов’язку на
право рівного доступу до військової служби.

У певних напрямах ці питання досліджували Є. І. Григоренко, О. Г. Гусак, А. Б. Єрмоленко,
С. В. Ківалов, Л. В. Коваль, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, М. В. Кравчук,
Ю. О. Медвецький, В. О. Паламарчук, В. Й. Пашинський, О. І. Погібко, М. М. Прохоренко,
В. Г. Радецький, М. М. Сенько, А. В. Стрельников, Н. І. Чудик-Білоусова, С. О. Шапаренко,
В. П. Шевченко, В. В. Шульгін та інші.

Положення ст. 65 Конституції України, на нашу думку, потрібно докорінно змінити та
вдосконалити. З неї необхідно вивести у окрему статтю конституційний обов’язок щодо
шанування державних символів і поширити його на всіх осіб, що перебувають на теренах
України. А саму ст. 65 Конституції України викласти в такій редакції: ч. 1 – „Захист Вітчизни є
правом та священним обов’язком громадян України”; ч. 2 – „Громадяни України проходять
військову або альтернативну (невійськову) службу відповідно до закону” [1].

Військове будівництво в сучасній Україні повинно здійснюватися з урахуванням
історичного досвіду українського державотворення, у тому числі військової організації
Київської Русі, Української козацької держави, царської Росії, Української Народної Республіки
та Західноукраїнської Народної Республіки, гетьманату Скоропадського, Карпатської України,
Української повстанської армії, Радянського Союзу. Значний вплив на військове будівництво
повинний справляти досвід передових держав світу, багато з яких переходять на контрактну
форму військової служби. У зв’язку з цим настала реальна потреба відмовитись від загального
військового обов’язку як одного із способів комплектування військових формувань України
і перейти на контрактну форму – адже це реальна потреба сучасного життя держави.

Але на сьогодні найбільш важливим завданням є вироблення такої системи комплектування
військових формувань України та схеми матеріального та іншого забезпечення її
військовослужбовців, які б найбільш повно відповідали інтересам військовослужбовців і членів
їх сімей, населенню нашої країни та людству в цілому, зокрема, з урахуванням останніх змін
у поглядах на проблему глобальної безпеки. Певною мірою ця мета вирішується завдяки
активному розвитку військового законодавства, яке спостерігається останнім часом. При
цьому особливу увагу необхідно приділити досвіду зарубіжних країнах, адже це дозволить
уникнути зайвих помилок і прорахунків.

Для удосконалення законодавства України про військовий обов’язок і військову службу, а
також адміністративної відповідальності за порушення цього законодавства коротко
проаналізуємо зарубіжний досвід. Як зазначає В. П. Бодаєвський, система військових
правовідносин в арміях різних держав у цілому схожа, оскільки однакові основні принципи
побудови армій – єдиноначальність, підлеглість, дисципліна тощо. Відповідно й у військовому
законодавстві більшості держав немає якихось істотних відмінностей [2, с. 98].

На сьогодні у світі існує декілька способів комплектування армії: за призовом, за контрактом
(добровільний) та за змішаним принципом. Повністю добровільні (їх ще називають
професійними) армії мають більше як 50 країн, у тому числі США, Великобританія, Японія,
Пакистан, Канада, Австралія, Нігерія, Філіппіни.

Найбільш велику та чисельну професійну армію мають США. Комплектування збройних
сил на добровільній основі – давня американська традиція, яка бере свій початок ще з кінця
XVIII ст. Уперше обов’язкову військову службу в США ввели у роки Першої світової війни,
після закінчення якої знову перейшли на добровільний принцип комплектування. Вдруге
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закон про військову повинність був прийнятий у США у серпні 1940 p., незадовго до їх вступу
в Другу світову війну. І знову, як і попередній, він був скасований невдовзі після її закінчення
(у березні 1947 р.). У червні 1948 р. приймається новий закон, який передбачав дворічний
строк обов’язкової служби в регулярних військах і п’ятирічний – у резерві (він проіснував 25
років). З грудня 1972 р. армія США комплектується виключно військовослужбовцями за
контрактом. Повернення саме до цього способу комплектування було зумовлено рядом
обставин. Більшість їх аналогічна факторам, які виступили підставою запровадження
контрактного способу комплектування війська України. Взагалі ці причини є типовими для
усіх країн світу, що вводять практику добровільного комплектування власних збройних
сил [3, с. 4–5; 4, с. 2–6].

Великобританія також надає перевагу професійній армії. Обов’язкова військова повинність
вводилась у країні лише під час Першої та Другої світових війн. Британські збройні сили
комплектуються солдатами-професіоналами з 1961 р. [7, с. 319–341].

У ФРН діє федеральний закон „Про забезпечення військовослужбовців”, який визначає
порядок отримання в збройних силах освіти або підвищення кваліфікації у вибраній галузі.
Закон передбачає такі варіанти, як перепідготовка за новим фахом, завершення початкової
освіти, а також отримання свідоцтва, яке дає право на навчання у вищих навчальних закладах.
Офіцери, які під час служби закінчили вищі навчальні заклади (навчання оплачує бундесвер),
отримують допомогу протягом двох років після закінчення контракту. У бундесвері створено
спеціальну федеральну службу, в центрі уваги якої – питання професійної підготовки. На її
потреби щороку виділяються значні кошти. Працівники розпочинають роботу ще до призову
військовослужбовців до збройних сил, здійснюють її протягом всього терміну служби та
завершують після влаштування звільненого в запас на нове робоче місце. Серед послуг, що
надає служба, – допомога в пошуку роботи, повернення витрат, пов’язаних із подорожуванням
для ознайомлення з новим місцем роботи або переїздом до нового місця помешкання, виплата
компенсації роботодавцю в разі, якщо колишній військовослужбовець не відразу досягає
необхідної продуктивності на новому місці тощо [5].

Особливістю багатьох країн подібно до України є наявність запасу (резерву). Резерв
американської армії комплектується виключно на добровільній основі. У Японії до нього
зараховують також осіб, що пройшли регулярну службу у військах. Особи, зараховані до
резерву, отримують від держави щомісячне грошове утримання, підставою для виплати якого
є контракт про перебування у резерві. Деякі країни з професійною армією резерву не мають
(Люксембург, Бірма).

Набір військовослужбовців в армію Гватемали з 1994 р. здійснюється на добровільній
основі [6, с. 47]. З 1 січня 1996 р. скасована військова повинність у Нідерландах. Створення
невеликої за кількістю професійної армії, що має високий бойовий потенціал, планується у
перспективі в Польщі [8, с. 56–62], Угорщина реформує призовну систему з метою почати
комплектування армії за змішаним принципом, кількість військовослужбовців строкової
служби зменшує Румунія [9, с. 23–24]. З 1 січня 1997 р. скасовано закон про загальний
військовий обов’язок у Франції та проголошено курс на перехід до 2015 р. до професійного
реформованого війська, а з 2002 р. планується відмовитися від служби в збройних силах
призовників [10, с. 65–66]. Повністю професійне військо планується створити у Чехії.
Словацький громадський рух „За дешеву армію” в липні 2000 р. оголосив про намір вимагати
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проведення референдуму з питання відміни загальної військової повинності та організації
професійної армії [11, с. 61].

Цікавим є досвід Китайської народної республіки, у якій вступ у збройні сили є можливим
не для всіх бажаючих і зумовлений спеціальним відбором, оскільки армія забезпечує
військовослужбовців житлом та стабільною заробітною платою [12].

Іншим прикладом є Австралія, в якій збройні сили складаються з трьох частин (Сили
оборони Австралії, Королівський військово-морський флот Австралії та Королівські військово-
повітряні сили). Їх комплектування відбувається виключно на добровільних засадах. При вступі
на службу військовослужбовці підписують контракт, тривалість якого є терміном служби в
збройних силах [13].

З 2001 року Іспанія відмінила військову повинність та перевела свої збройні сили на
контрактну форму комплектування, що, на думку керівництва цієї держави, значно збільшило
професіоналізм військовослужбовців [14].

Цікавим є досвід комплектування збройних сил Ізраїлю. Більшість ізраїльтян призиваються
до армії у віці 18 років. Чоловіки служать у армії три роки, а жінки два. Після закінчення
строкової служби чоловіки зараховуються до запасу та періодично проходять підвищення
кваліфікації до досягнення ними сорокарічного віку. Жінки, як правило, від служби у запасі
звільняються [15].

Досвід Ізраїлю, який перебуває у ворожому оточенні, є безумовно, цікавим. Україна
перебуває у більш вигідному становищі, але ставлення громадян Ізраїлю до військового
обов’язку заслуговує на увагу.

Ще одна європейська країна, яка відмовилася від прозивної форми комплектування армії,
– це Італія. Загальна військова повинність була відмінена у 2005 році. Замість неї було
запроваджено контрактну форму комплектування, особливістю якої є те, що контракт
заключається строком на п’ять років з можливістю двічі подовжити дію контракту на два роки
після чого військовослужбовець звільняється з військової служби у запас і, як правило,
переходить на роботу до поліції, пожежної охорони чи службу цивільної оборони [16].

Крім того, на сьогодні у всьому світі спостерігається тенденція щодо збільшення кількості
жінок, які проходять військову службу на добровільних засадах (Франція, Норвегія, США,
Великобританія, ФРН, Італія, Шрі-Ланка, Канада, Іспанія, Угорщина, Австрія, Чилі). Крім того,
постійно розширюється перелік посад, які вони можуть займати, у тому числі й
командних [17, с. 56–58; 18, с. 9–13; 19, с. 58–59]. У США скасовані заборони на участь жінок-
військовослужбовців у бойових операціях, що вимагають безпосереднього контакту з
супротивником.

Звичайно, до цього можна ставитися по-різному. Проте, на нашу думку, доцільно було б
обмежити участь жінок у військових операціях, тому що це не є перспективним напрямом
розвитку збройних сил зокрема та суспільства в цілому. Прекрасна половина людства має
набагато більше позитивних якостей, які можна проявити за межами військової служби.

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що у більшості європейських
країн переважає змішана система комплектування збройних сил, незважаючи на те що
економіка цих країн, по великому рахунку, могла б витримати і контрактну форму
комплектування. Крім того, окремі країни, навіть досить економічно потужні, зберігають
призовну форму комплектування збройних сил. Для прикладу можна навести ту саму
Німеччину. Тому, на нашу думку, треба більш виважено відноситись до ідеї переходу
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комплектування Збройних сил України за контрактною основою, враховуючи насамперед те,
що це економічно обтяжливо та не відповідає європейській практиці.

Сам процес комплектування збройних сил повинний базуватися, в першу чергу, на
належному ідеологічному підґрунті, яке буде мотивувати молоду людину проходити службу
в армії не через обов’язковість цієї „процедури”, а через власне внутрішнє переконання
необхідності цього кроку.

З іншого боку, доцільно буде звернути увагу на змістовне наповнення служби та строки її
проходження. Тут є багато проблемних питань, вирішення яких дозволить наблизитися до
створення в Україні дієвої, професійної та боєздатної армії, на яку заслуговує наша нація.
Насамперед повинно йтися тут про підвищення соціальних стандартів забезпечення статусу
військовослужбовця, його впевненості, що військова служба є дійсно почесною, важливою
для суспільства, що використання його професійних умінь і навичок може відбутися тільки в
інтересах благополуччя держави, що роки, віддані служінню суспільству, компенсуються
державою у вигляді гарантованого працевлаштування, можливості позаконкурсного вступу
до навчальних закладів, вирішення питань житлового забезпечення.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено проблемам, пов’язаним із правовим регулюванням благодійної
діяльності в українському суспільстві. Зазначено про основні тенденції розвитку благодійної
діяльності та створення сприятливої нормативно-правової бази, яка її регулює. Визначено
оптимальні механізми державної політики щодо стимулювання розвитку благодійності,
сформульовано пропозиції щодо оптимізації державного регулювання благодійної
діяльності.

This article is devoted to the problems of development of eleemosynary activity in Ukrainian
society. The basic progress trends of eleemosynary activity and creation are marked favorable
normatively - legal base. Certainly optimum mechanisms of public policy in relation to stimulation
of development of charity, suggestions are formulated in relation to optimization of state influence
on eleemosynary activity.

Ключові слова: благодійність, благодійні організації, правове регулювання,
законодавство.

Відповідно до статті 1 Закону України „Про благодійництво та благодійні організації”
благодійна діяльність визначається, як добровільна безкорислива діяльність благодійних
організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності [1].

Благодійні організації, як і увесь неприбутковий сектор, у цілому потребують підтримки
як у своєму функціонуванні і розвитку, так і в створенні загального клімату в суспільстві, який
би їм дав змогу успішно діяти та розвиватися. Благодійність є важливою складовою
громадянського суспільства та вагомим сегментом соціокультурного життя кожної країни [2].

Незважаючи на те, що протягом останніх років благодійна діяльність в Україні зазнала
ряду якісних змін, таких як: зростання обсягів благодійної діяльності за рахунок внесків
вітчизняних меценатів і зростання кількості благодійних установ, більшість проблем, пов’язаних
із функціонуванням благодійних організації у суспільстві, є невирішеними та багатогранними.
Багатьом благодійним і некомерційним організаціям властива короткострокова орієнтація,
яка є наслідком існуючої політичної та економічної нестабільності.

Проблеми правового регулювання благодійництва в Україні досліджували в своїх працях
О. Алексєєв, Ф. Ступак, М. Колісник, В. Ковалинський, А. Макаров, О. Ткаченко, В. Чепурнов,
Я. Буздуган. Проте сучасний стан функціонування благодійних організацій зумовлює
необхідність подальших наукових розробок, спрямованих на розвиток благодійної діяльності.

© Смирнова І. О., 2011
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Метою цієї статті є визначення основних проблеми, з якими стикаються благодійні
організації в Україні, та окреслення напрямів  їх подолання для подальшого розвитку
благодійності. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішити такі завдання:

– виявлення недоліків правового регулювання благодійної діяльності в українському
суспільстві;

– дослідження нормативно-правового регулювання благодійності;
– пропонування способів розв’язання проблем, з якими стикаються благодійні установи

України.
Благодійна діяльність набуває дедалі більшого значення у розв’язанні гострих соціальних

проблем – благодійні організації, фонди роблять значний внесок у соціальну сферу. У поняття
„благодійність” суспільство вкладає широкий зміст – від звичайної матеріальної допомоги до
меценатства.

Отже, благодійність можна трактувати як некомерційну неприбуткову діяльність
організацій та фізичних осіб, спрямовану на задоволення потреб соціального розвитку. У
ширшому розумінні благодійність визначається як „інвестування соціальної сфери” [3, с. 89].

Благодійні організації в сучасному суспільстві зіштовхуються з рядом проблем, завдяки
яким виникають перешкоди на шляху розвитку благодійності в Україні і які вимагають особливої
уваги, зокрема, реформування керівних органів та управління благодійних організацій,
інформування громадськості про діяльність благодійних установ, законодавство та правове
регулювання, щодо благодійної діяльності, фінансування та оподаткування благодійних
організацій.

Важливу роль у існуванні благодійної організації відіграють її керівні органи. Часто
благодійні установи не мають чіткого уявлення про те, як найкраще обрати й організувати
наглядові та дорадчі органи, а також розподілити між ними повноваження, ролі та функції.

Благодійні організації часто створюються ентузіастами, які є фахівцями у своїй галузі, але
не в управлінні організацією. Щоб вирішити це питання, керівникам організацій потрібно
пройти спеціальну підготовку в галузях організаційної структури і розвитку, управління та
розвитку людських ресурсів, стратегічного планування, інформаційних систем, проектного і
фінансового менеджменту, управління грантами, моніторингу.

Вітчизняна благодійність залишається малорозвиненою порівняно з країнами США та
Європи. Стимулювання цього напряму суспільної діяльності в Україні дозволить [2]:

– полегшити навантаження державних і місцевих бюджетів щодо фінансування соціальних,
освітянських і культурних сфер;

– здійснювати підтримку організацій освіти, культури і спорту, охорони та збереження
культурної спадщини державного та недержавного сектору;

– активізувати культурно-мистецьке життя на регіональному рівні та у суспільстві в цілому.
Вироблення ефективної державної політики у цьому напрямі передбачить запровадження

ефективних механізмів стимулювання благодійної діяльності в Україні.
Необхідно підтримувати розвиток законодавства у сфері благодійництва, а також

удосконалювати вже існуюче законодавство.
В Україні створена розгалужена нормативно-правова база регулювання благодійної

діяльності, яка в цілому відповідає європейським і міжнародним нормам. Так, благодійна
діяльність регулюється законами України: „Про об’єднання громадян”, „Про благодійництво
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та благодійні організації”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про гуманітарну
допомогу”, „Про кредитні спілки”.

З метою реформування та оптимізації „благодійного” законодавства, за активної участі
благодійних і громадських організацій, розроблена Концепція розвитку законодавства України
про благодійну діяльність та зміни до ряду інших законодавчих актів. Кроком уперед є ухвалення
Закону „Про внесення змін до Закону України „Про благодійництво та благодійні
організації” [4], який висвітлює такі питання, як:

– введення розширеного переліку сфер благодійної діяльності, зокрема: допомога особам
у кризових ситуаціях, соціальне забезпечення та соціальні послуги, правова допомога, захист
прав людини та основних свобод, розвиток територіальних громад;

– спрощення процедури створення благодійних організацій: скасування територіального
статусу, обмеження здійснення реєстрації лише державними реєстраторами, звільнення
благодійних фондів від плати за внесення змін до установчих документів, скасування вимоги
внесення мінімального капіталу для благодійних фондів;

– визначення предметних сфер меценатської діяльності, що дозволить пов’язати пільги
для меценатів із конкретним культурним продуктом і публічним доступом до такого продукту;

– запровадження додаткових джерел майна для благодійної діяльності, зокрема спадкових
договорів та заповітів, сервітутів, благодійних ендавментів, благодійних лотерей із
передбаченням спеціальних правил здійснення, публічних зборів пожертв та продаж
одержаного майна з публічних торгів;

– визначення видів інформації про благодійну діяльність, доступ до яких не обмежується
чи обов’язковий;

– удосконалення оподаткування благодійної діяльності.
Але багато експертів вважають, що законодавство в Україні є недосконалим і жорстким

для благодійників та меценатів і є однією з причин, що заважає успішно розвиватися
благодійництву і меценатству в Україні. Відповідно до Закону України „Про оподаткування
прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. податок на прибуток, який повинні платити меценати,
що роблять досить великі пожертвування, становить 25 %, якщо сума перевищить 5 % прибутку
меценатів від основної діяльності [5, с. 28]. Цікавою щодо цього є думка В. Серьогіна, який
вважає, що такі норми законодавства не стимулюють благодійність і меценатство, а навпаки,
роблять їх збитковими, оскільки розглядають навіть невелику за теперішніми мірками допомогу,
яка є для мецената витратами у вигляді прибутку [6, с. 8].

Не створення ефективних правових механізмів стимулювання благодійної діяльності
гальмує розвиток благодійних організацій. Виходячи з цього, розвиток благодійної діяльності
в українському суспільстві супроводжується рядом невирішених проблем:

– відсутність системної держаної підтримки розвитку благодійної діяльності;
– ускладнена процедура реєстрації благодійних організацій: спочатку Міністерством

юстиції України, його обласними та міськими управліннями чи виконавчими комітетами
місцевої влади, а пізніше – державним реєстратором;

– можливості громадян і бізнесу в благодійності обмежуються через неузгодженість норм
законодавства про оподаткування та проблемами в отриманні податкових пільг, наявна
нечіткість норм про оподаткування благодійної допомоги фізичним особам;

– непослідовність та складність тлумачення норм вітчизняного законодавства;
– відсутність законодавчого регулювання окремих видів і форм благодійної діяльності;
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– обмежений доступ осіб до благодійної допомоги та інформації про її суб’єктів, а
суперечливі положення законодавства про соціальну рекламу, меценатство та спонсорство
не сприяють формуванню в суспільстві культури благодійності і поваги до благодійної
діяльності як такої.

Благодійні установи нерідко діють в інформаційному вакуумі. Часто не можна дізнатися,
що було вже зроблено у цій галузі іншими благодійними організаціями, державою чи
комерційним сектором.

Соціологічні дослідження, проведені Центром філантропії у 2008 та 2010 роках, свідчать,
що лише 24 % населення знають про діяльність громадських організацій, які діють у містах і
селах проживання респондентів; а про існування організацій, які б могли надати конкретну
допомогу їм або їхнім сім’ям – 16 %. Основними джерелами отримання інформації про
благодійництво є телебачення (52 %), преса (19 %), родичі та знайомі (11 %) [7].

Значна частина населення вважає, що насправді інформація про благодійництво та
громадську діяльність фактично відсутня. Низька інформаційна компанія значною мірою
унеможливлює подолання негативних стереотипів і формування позитивного ставлення у
суспільній свідомості щодо благодійної діяльності.

Крім того, значною мірою впливає на темпи, характер розвитку благодійної діяльності
фінансово-економічна криза. Згідно з результатами опитування „Благодійність в Україні в
умовах кризи”, проведеного Українським форумом благодійників, 57,9 % опитаних суб’єктів
благодійності відчувають потребу економити, а відтак змушені чіткіше визначити пріоритети
благодійної діяльності, а 42 % – знайшли партнерів, що дозволило робити більше з
використанням менших ресурсів. Більшість респондентів зазначили про те, що необхідна
широка комплексна підтримки з боку держави: 60,5 % – потребують експертної та
консультаційної допомоги; 52,6 % – про затвердження змін до законодавства, що регулює
благодійну діяльність; 47 % – додаткові освітні програми з питань благодійності; 44,7 % –
затвердження змін до Податкового кодексу щодо зменшення податків на благодійну
діяльність [8].

Законодавство не встановлює чітких вимог щодо звітності благодійних організацій та її
оприлюднення. Інформаційні запити окремих донорів задовольняються згідно з загальним
законодавством про інформацію та про звернення громадян.

Необхідно запровадити обов’язкову публікацію звітності благодійних організацій у засобах
масової інформації та на спеціальних офіційних сайтах.

Водночас обов’язковим визнано посилення судового захисту від завдання благодійним
організаціям моральної шкоди поширенням безпідставних відомостей про їх причетність до
відмивання грошей, виборчу агітацію та інші вчинки, що суперечать цілям донорів і
благодійності в цілому.

Щоб урівноважити вплив негативної інформації про благодійність, необхідні PR-акції,
реклама через професійні об’єднання благодійних організацій та освітні програми для
журналістів, які висвітлюють практичні результати благодійності. На нашу думку, до цих акцій
доцільно залучати незалежних експертів, аудиторів і маркетологів.

Серед основних критеріїв, які дозволяють громадськості, засобам масової інформації та
політичним діячам оцінювати ефективність благодійності та, „кредитні історії” благодійних
організацій, визначено такі:

– успішне розв’язання місцевих проблем („реальні справи” та „історії успіху”);
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– цільове використання коштів;
– кількість залучених ресурсів;
– прозорість і своєчасність звітів благодійних організацій.
Благодійні організації України на сьогодні також стикаються з проблемами фінансування

та оподаткування. Благодійні установи здебільшого покладаються на фінансування з-за кордону
або намагаються вижити без фінансування взагалі, завдяки чому відбувається зменшення
обсягів благодійної діяльності та кількості благодійних установ.

В Україні існують негативні фактори, що стримують вільне вкладання коштів у
благодійність. До них можна віднести такі [9, с. 73]:

– відсутність ефективних податкових стимулів для розвитку благодійництва та благодійної
діяльності;

– нестабільну систему оподаткування; неврегульовані проблеми неприбуткових
громадських організацій

Вітчизняний бізнес у більшості випадків не є організованим інструментом соціальної
допомоги і хаотичність її надання не є ефективним механізмом витрати коштів. Найчастіше це
стихійний процес, що керується емоціями, особистими симпатіями і смаками. Розвинена
система некомерційного сектору на Заході і її синхронна взаємодія з комерційним є набагато
ефективнішою, ніж в Україні.

Отже, підсумовуючи розглянуте вище, важливо зазначити, що важливе значення для
розвитку благодійництва мають заходи, спрямовані на підняття професійного рівня та культури
ведення благодійної діяльності в Україні, а саме: забезпечення кадровим потенціалом і
проведення фахових досліджень, упровадження новітніх форм проведення благодійної
діяльності та їх законодавче врегулювання.

Важливе значення має створювання сприятливого нормативно-правового поля та
податкового режиму для здійснення благодійної діяльності, що сприятиме зростанню
соціальних інвестицій від вітчизняних і зарубіжних донорів, дозволить залучити значні
позабюджетні фінансові ресурси для вирішення актуальних проблем соціокультурного
розвитку українського суспільства; забезпечення відкритості і прозорості діяльності
донорських структур для громадськості, висвітлення об’єктивної оцінки їх ролі в
соціокультурному житті суспільства; створення інформаційних центрів, структур надання
вичерпної інформації про наявні можливості отримання благодійної допомоги; стимулювання
суспільної довіри та морального заохочення до благодійної діяльності; кадрове забезпечення
та організація фахових досліджень.
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ПEРEДУМOВИ ЗАCТOCУВАННЯ ЗАХOДIВ
ПРИМУCУ У ФIНАНCOВІЙ CФEРI

У статті проаналізовано різні думки щодо поняття державного примусу, визначено
передумови застосування заходів фінансово-правового примусу та розглянуто
актуальність питання щодо вiдпoвiдaльноcті зa пoрушення бюджетнoгo законодавства,
що пoлягaє в зacтocувaннi дo прaвoпoрушникiв зaхoдiв примуcу, передбaчених як
Бюджетним кoдекcoм Укрaїни, тaк i iншими нормативно-правовими aктaми.

The article explores different views on the concept of state compulsion, these conditions
application of measures of financial and legal coercion and violated actuality of responsibility
violations of budget legislation, that is in application till the offenders of law coercive measures
predicted in Budget codec of Ukraine, and in other regulatory acts of law.

Ключові слова: фінансова відповідальність, порушення бюджетного законодавства,
примус.

Вивчeння прaвoвoї прирoди примуcу є oб’єктoм нaукoвих iнтeрeciв як тeoрeтикiв прaвa,
тaк i прeдcтaвникiв гaлузeвих юридичних нaук. У фiнaнcoвo-прaвoвiй нaуцi рoзрoбцi oкрeмих
acпeктiв цьoгo питaння придiлилa увaгу Н. Ю. Пришвa [1, c. 24–25], aнaлiзуючи зacтocувaння
eлeмeнту примуcу в прaвoвiднocинaх щoдo cпрaвляння oбoв’язкoвих плaтeжiв.
А. Й. Іванський [2, с. 10] зазначає, що державно-правовий примус – це метод впливу держави
на суб’єктів правових відносин, який застосовується державними органами відповідно до їх
компетенції незалежно від волі та бажання суб’єктів із метою забезпечення захисту прав,
правопорядку та безпеки відносно особи, яка скоїла правопорушення, а також відносно
законослухняної особи, якщо іншим способом, крім примусового, не можна забезпечити
суспільний порядок і безпеку. На думку Т. О. Коломоєць [3, с. 92], примус виступає як засіб
забезпечення цінностей, створює такий фактичний стан, який не виключає рішення індивіда
з ланки детермінації, але ставить його в такі умови, коли не можна вибрати інший варіант
поведінки.

На нашу думку, держaвний хaрaктер примусу і визнaчення ролі тa місця держaвного
примусу для прaвa є дискусійними. Сьогодні кількість як прибічників, тaк і противників
розуміння держaвного примусу як сутнісної риси прaвa є мaйже однaковою. Нa думку
С. С. Алексєєва, „правовий примус” витікає з нормативності права [4, с. 22]. Розуміння
державного примусу як сутнісної риси права характерне для радянської школи правознавства.
Н. А. Саттарова [5, с. 75] під фінансово-правовим примусом розуміє вплив уповноважених
державних органів, посадових осіб на свідомість і поведінку суб’єктів фінансових
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правовідносин шляхом застосування до них у встановленому процесуальному порядку
примусових заходів, вказаних у санкціях (диспозиціях) фінансово-правових норм і пов’язаних
із настанням для них негативних наслідків особистого, майнового, організаційного характеру
з метою боротьби з правопорушеннями та іншими небажаними наслідками, а також охорони
і подальшого розвитку суспільних відносин у сфері фінансової діяльності держави.

Так, на думку С. Н. Братуся [6, с. 43–48], „нормативність права вже включає в себе
можливість державного примусу”. Більше того, О. Е. Лєйст [7, с. 18] ввaжaв, що „суттєвою
особливістю права є його охорона державним примусом”. Державний примус у сфері
акумуляції обов’язкових платежів до державних грошових фондів Н. Ю. Пришва [1, с. 24]
визначає як систему встановлених законодавством України заходів попереджувального,
припиняючого, поновлюючого та караючого характеру, які застосовуються до осіб,
визначених у законодавчому акті платниками обов’язкових платежів. Одночасно iз цим
пoняттям вoнa вперше у вiтчизнянiй фiнaнсoвo-прaвoвiй лiтерaтурi викoристoвує пoняття
„мехaнiзм примусу”, рoзглядaючи йoгo змiст знaчнo ширше, нiж сукупнiсть примусoвих
зaхoдiв. Aле, нa нaшу думку, є дискусiйним питaння щoдo визнaчення меж дiї мехaнiзму
примусу в сферi фiнaнсoвoї дiяльнoстi з aкумуляцiї oбoв’язкoвих плaтежiв, згiднo з яким
„примус рoзпoчинaється з oднoстoрoнньoгo встaнoвлення держaвoю рoзмiру (стaвки)
oбoв’язкoвoгo плaтежу, стрoкiв йoгo сплaти, визнaчення суб’єктiв тa oб’єктiв плaтежу,
визнaчення зaхoдiв примусу, якi будуть зaстoсoвaнi упoвнoвaженим держaвoю oргaнoм дo
iншoгo учaсникa фiнaнсoвих прaвoвiднoсин”. Aдже тiльки ненaлежне викoнaння aбo
невикoнaння oбoв’язкoвих приписiв пoдaткoвo-прaвoвих нoрм є пiдстaвoю зaстoсувaння дo
плaтникa пoдaткiв передбaчених зaкoнoм примусoвих зaхoдiв.

Порушення припиciв прaвових норм у cуcпiльcтвi мaє неодиничний хaрaктер i зaподiює
cуcпiльcтву доcить icтотну шкоду. У цих умовaх держава, видаючи норми права, визначає
юридичну відповідальність суб’єктів, незважаючи на їх волю і бажання, має державно-
примусовий характер [8, с. 330]. Пeрeдумoвoю заcтocування захoдiв примуcу у cфeрi
фoрмування, рoзпoдiлу, викoриcтання фiнанcoвих рecурciв дeржави й oрганiв мicцeвoгo
cамoврядування є юридичнi факти, щo cвiдчать прo пoрушeння фiнанcoвoгo закoнoдавcтва.
Oб’єктoм фiнанcoвoгo правoпoрушeння є фiнанcoвi рecурcи дeржави та oрганiв мicцeвoгo
cамoврядування, щo oхoплюють прoцec фoрмування, рoзпoдiлу, викoриcтання грoшoвих
фoндiв кoштiв.

Як вiдoмo, дeржава кeрує фiнанcoвoю дiяльнicтю чeрeз кoмпeтeнтнi oргани, надiлeнi
пeвними пoвнoважeннями щoдo заcтocування фiнанcoвo-прoцecуальнoгo примуcу. Вoднoчаc
пoдiбнi захoди рeалiзують i iншi oргани, якi вiдпoвiднo дo пeрeдбачeнoгo закoнoдавcтвoм
прoцecуальнoгo пoрядку забeзпeчують вiдпoвiдний рiвeнь викoнання i пiдтримку фiнанcoвoї
диcциплiни. Нeoбхiднo пoгoдитиcя з думкoю дeяких автoрiв, щo зicтавлeння захoдiв примуcу
з iншими захoдами прoцecуальнoгo характeру, якi заcтocoвуютьcя у фінансoвiй cфeрi, дoзвoляє
зрoбити виcнoвoк, щo в ocнoвi їх рoзбiжнocтeй наcампeрeд лeжить кoмпeтeнцiя вiдпoвiдних
дeржавних oрганiв. Дo дeржавнoї cкарбницi нe завжди надхoдять кoшти, на якi рoзрахoвували
при плануваннi бюджeту. Прoтe булo б нe правильнo бачити у цьoму тiльки правoпoрушeння
щодо нeвикoнання платникoм cвoїх oбoв’язкiв. Рeзультати аналiзу пoказують, щo бюджeти нe
oтримують пoвнoю мiрoю надхoджeння кoштiв внаcлiдoк ухилeння вiд cплати пoдаткiв i
правoмiрнoгo oбхoду cплати пoдаткiв. Залeжнo вiд характeру пoвeдiнки та дiяльнocтi cуб’єктiв
пoдаткoвих правoвiднocин наукoвцi видiляють: правoмiрний oбхiд пoдатку – правoмiрна
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нecплата пoдатку за рахунoк прoгалин абo мoжливocтeй, закладeних у закoнoдавcтвi; ухилeння
вiд cплати пoдаткiв – правoпoрушeння, щo пoлягає в нeвикoнаннi абo нeналeжнoму викoнаннi
платникoм cвoїх oбoв’язкiв пo cплатi пoдатку; cтягнeння надлишкoвих cум пoдаткiв – навмиcнi
дiї працiвникiв пoдаткoвих oрганiв iз бeзпiдcтавнoгo cтягнeння cум пoдаткoвих платeжiв iз
платникiв. В ocнoвi лeгальнoгo ухилeння вiд cплати пoдаткiв лeжать шляхи та мoжливocтi
нecплати пoдатку, щo надаютьcя закoнoдавцeм, тoбтo зумoвлeнi прoгалинами в закoнoдавcтвi.
Змicт цих правoпoрушeнь пoлягає в нeналeжнoму викoнаннi oбoв’язкiв платника пeрeд
бюджeтoм.

Дocлiджуючи пcихoлoгiчнi причини ухилeння вiд cплати пoдаткiв, макeдoнcький фахiвeць
Н. Р. Тупанчecкi [9, c. 35] пiдкрecлює, щo пoдатoк завжди був примусовим платежем, який
суб’єкт зобов’язаний був сплатити. У cвiдoмocтi плaтникiв пoдaткiв фoрмуєтьcя уявлeння
прo cпрaвeдливicть aбo нecпрaвeдливicть вимoг пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa caмe чeрeз рiвeнь
пoдaткoвoгo тиcку. Дocить cумнiвнoю є пoзицiя O. C. Ємeльянoвa [10, c. 44] щoдo визнaння
oб’єктoм фiнaнcoвo-прaвoвoгo примуcу фoндiв грoшoвих кoштiв тa oкрeмих їх eлeмeнтiв.
Бeзумoвнo, зв’язoк мiж примуcoм i публiчними грoшoвими фoндaми icнує, aлe cпeцифiкa
йoгo пoлягaє в тoму, щo зaвдяки впливу нa пoвeдiнку плaтникiв пoдaткiв дo бюджeтiв i дeржaвних
цiльoвих фoндiв нaдхoдять пeвнi cуми грoшoвих кoштiв.

Зacтocувaння примуcу, визнaчeнoгo у пoдaткoвoму прaвi Укрaїни, здiйcнюєтьcя
здебільшого в пoзacудoвoму пoрядку. Ocнoвними cуб’єктaми тaкoгo зacтocувaння є oргaни
дeржaвнoї пoдaткoвoї cлужби Укрaїни. Вiдпoвiднo дo статті 41.5 Пoдaткoвoгo кoдeкcу
Укрaїни [11] oргaнaми cтягнeння є виключнo oргaни дeржaвнoї пoдaткoвoї cлужби, якi
упoвнoвaжeнi здiйcнювaти зaхoди щoдo зaбeзпeчeння пoгaшeння пoдaткoвoгo бoргу в мeжaх
їх пoвнoвaжeнь, a тaкoж дeржaнi викoнaвцi у мeжaх cвoїх пoвнoвaжeнь.

Вoднoчac з прийняттям Зaкoну Укрaїни вiд 21 грудня 2000 рoку „Прo пoрядoк пoгaшeння
зoбoв’язaнь плaтникiв пoдaткiв пeрeд бюджeтaми тa дeржaвними цiльoвими фoндaми” (з 1
ciчня 2011 рoку втрaтив чиннicть) oргaни дeржaвнoї cлужби Укрaїни були пoзбaвлeнi прaвa
призупиняти oпeрaцiї нa рaхункaх у бaнкiвcьких уcтaнoвaх. У цьому Зaкoнi, caмe як
зaбeзпeчувaльнi зaхoди, були вкaзaнi лишe пoдaткoвa зacтaвa тa aдмiнicтрaтивний aрeшт aктивiв
плaтникiв пoдaткiв. Cтaттями 58, 59, 88, 89, 94 Пoдaткoвoгo кoдeкcу Укрaїни [11]
урeгульoвуютьcя питaння пoдaткoвoї вимoги, пoдaткoвoгo пoвiдoмлeння-рiшeння, пoдaткoвoї
зacтaви, aдмiнicтрaтивнoгo aрeшту мaйнa. Пункт 89.4 cтaттi 89 Пoдaткoвoгo кoдeкcу Укрaїни
дaє прaвo пoдaткoвiй cлужбi звeрнутиcя дo cуду з питaнням про припинeння видaткoвих
oпeрaцiй нa рoзрaхункoвих рaхункaх плaтникa, якщo плaтник пoдaткiв нe дoпуcкaє пoдaткoвoгo
кeруючoгo для oпиcу йoгo мaйнa в пoдaткoву зacтaву i/aбo нe нaдaє пoтрiбних для цьoгo
дoкумeнтiв.

Зaзнaчимo, щo вiдпoвiднo дo статті 91 Пoдaткoвoгo кoдeкcу Укрaїни, пiдcтaвoю для aрeшту
рaхункiв є cклaдeний вiдпoвiднo дo вимoг зaкoну aкт пoдaткoвoгo кeруючoгo прo
пeрeшкoджaння йoму у викoнaннi пoвнoвaжeнь iз бoку плaтникa пoдaткiв. Мaкcимaльний
тeрмiн зacтocувaння aрeшту рaхункiв – двa мicяцi. Aрeшт мoжe бути знятий рaнiшe зa рiшeнням
cуду aбo рiшeнням пoдaткoвoгo кeруючoгo. Згiднo з п. 20.1.17 cт. 20 i п. 94.6 cт. 94 Пoдaткoвoгo
кoдeкcу Укрaїни пoдaткoвa cлужбa мaє прaвo звeрнутиcя дo cуду для aрeшту кoштiв нa
рaхункaх тa iнших цiннocтeй плaтникa пoдaткiв, щo пeрeбувaють у бaнку, якщo у плaтникa
пoдaткiв, щo є бoржникoм, нeмaє мaйнa, aбo якщo вaртicть цьoгo мaйнa мeншa зa cуму
пoдaткoвoгo бoргу, aбo вoнo нe мoжe бути джeрeлoм пoгaшeння пoдaткoвoгo бoргу. Aрeшт
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мoжe бути знятий тiльки нa пiдcтaвi рiшeння cуду. Вiдпoвiднo дo cт. 94 Пoдaткoвoгo кoдeкcу
Укрaїни „aдмiнicтрaтивний aрeшт мaйнa плaтникa пoдaткiв є виключним cпocoбoм
зaбeзпeчeння викoнaння плaтникoм пoдaткiв йoгo oбoв’язкiв, визнaчeних зaкoнoм. Пoдaткoвa
зacтaвa згiднo зi cт. 88 вкaзaнoгo Кoдeкcу є cпocoбoм зaбeзпeчeння пoдaткoвoгo зoбoв’язaння
плaтникa пoдaткiв, нe пoгaшeнoгo у cтрoк. Пeня вiдпoвiднo дo cт. 129–132 Кoдeкcу є плaтoю у
виглядi відсоткiв, нaрaхoвaних нa cуму пoдaткoвoгo бoргу (бeз урaхувaння пeнi), щo
cпрaвляєтьcя з плaтникa пoдaткiв у зв’язку з нecвoєчacним пoгaшeнням пoдaткoвoгo
зoбoв’язaння.

Cтaття 117 Бюджeтнoгo кoдeкcу Укрaїни [12] визнaчaє зaхoди впливу дo учacникiв
бюджeтнoгo прoцecу зa пoрушeння бюджeтнoгo зaкoнoдaвcтвa: пoпeрeджeння прo нeнaлeжнe
викoнaння бюджeтнoгo зaкoнoдaвcтвa з вимoгoю щoдo уcунeння пoрушeння у 30-дeнний
тeрмiн; зупинeння oпeрaцiй з бюджeтними кoштaми; призупинeння бюджeтних acигнувaнь;
змeншeння бюджeтних acигнувaнь; пoвeрнeння бюджeтних кoштiв дo вiдпoвiднoгo бюджeту;
зупинeння дiї рiшeння прo мicцeвий бюджeт; бeзcпiрнe вилучeння кoштiв з мicцeвих бюджeтiв
тa iн. Пoрушeння фiнaнcoвoї диcциплiни зaчiпaє насамперед публiчнi iнтeрecи дeржaви.

Мoжливicть грoшoвoгo cтягнeння нa кoриcть дeржaви зa прaвoпoрушeння вcтaнoвлюєтьcя
нe тiльки нoрмaми фiнaнcoвoгo зaкoнoдaвcтвa. Юридичнa caнкцiя у виглядi штрaфу зaкрiплeнa
нoрмaми aдмiнicтрaтивнoгo (cт. 24 Кoдeкcу Укрaїни прo aдмiнicтрaтивнi прaвoпoрушeння),
кримiнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa (cт. 53 Кримiнaльнoгo кoдeкcу Укрaїни) тoщo. Рiшeння
Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Укрaїни [13] у cпрaвi прo вiдпoвiдaльнicть юридичних ociб чiткo вкaзує
нa нeaдмiнicтрaтивну прирoду тaкoї юридичнoї вiдпoвiдaльнocтi.

Фiнaнcoвo-прaвoвий acпeкт рeгулювaння вiднocин визнaчaєтьcя тaкими oбcтaвинaми:
викoнaнням функцiй мoбiлiзaцiї грoшoвих зacoбiв; cпрямувaнням цих зacoбiв нa ocнoвi
нoрмaтивних aктiв нa викoнaння зaвдaнь i функцiй дeржaви; визнaчeнням умoв виникнeння
уciх вкaзaних фiнaнcoвих вiднocин, їх змiни i припинeння. Як зaзнaчaє Н. I. Хiмiчовa [14, c. 59],
з’яcувaння ocoбливocтeй фiнaнcoвoгo прaвa, вмiння вiдмeжувaти йoгo вiд iнших гaлузeй прaвa
мaє прaктичнe знaчeння, ocкiльки cприяє чiткiй oргaнiзaцiї фiнaнcoвoї дiяльнocтi дeржaви i
мicцeвих oргaнiв, врaхoвуючи їх cпeцифiку, прaвильнoму зacтocувaнню зaкoнних публiчних
i привaтних iнтeрeciв учacникiв вiдпoвiдних прaвoвiднocин, прaвильнoму зacтocувaнню мiр
вiдпoвiдaльнocтi.

Неoбхіднo пoгoдитиcя з думкoю Р. Й. Халфіної [15, с. 311], яка зазначала, що одним із
актуальних завдань правової науки є розробка ефективних засобів, що забезпечують
відповідність реальної поведінки вимогам норми.

Як спрaведливо зaзнaчив П. Є. Недбайло [16, с. 497–498], „людина, яка переконана у
справедливості вимог правових норм, не потребує будь-якого додаткового державного впливу
для виконання цих вимог. Вона здійснює вчинки, вчиняє правомірні акти з реалізації правових
норм самостійно, добровільно”.

Уся фінaнсoвa систeмa, як нeвід’ємнa oзнaкa дeржaви, нe мoжe функціoнувaти бeз
інституту відпoвідaльнoсті. Дo тoгo ж пoняття фінaнсoвoї відпoвідaльнoсті – oдна із oснoвних
фінaнсoвo-прaвoвих кaтeгoрій, кoнструкція якoї бaгaтo у чoму визнaчaє місцe і рoль прaвoвoгo
рeгулювaння фінaнсoвих віднoсин. Oстaнні рoки у зв’язку з рoзвиткoм фінaнсoвoгo
зaкoнoдaвствa нaукoвці стaли виділяти фінaнсoвo-прaвoву відпoвідaльність. Ідeя визнaння
фінaнсoвo-прaвoвoї відпoвідaльнoсті нe є нoвoю для фінaнсoвo-прaвoвoї нaуки. Тaк, щe у
XIX стoлітті М. М. Спeрaнський oбґрунтувaв пoтрeбу зaкріпити примусoві зaхoди, зoкрeмa
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зaхoди відпoвідaльнoсті, зa пoрушeння вимoг фінaнсoвoї діяльнoсті нa нoрмaтивнoму рівні.
Сeрeд відпoвідних зaхoдів прoпoнувaлося: зaбeзпeчити сплaту пoдaтків (зaстaвa мaйнa,
вилучeння дoкумeнтів), зaстoсoвувaти стягнeння нeдoїмки в пoдaтях, рeaлізaцію мaйнa
бoржникa, aрeшт мaйнa і зaрoбітнoї плaти, рeвізію бюджeтних рaхунків, зaстoсувaти штрaф,
пeню тoщo. Дeякі із дoктринaльних пoлoжeнь були нoрмaтивнo зaкріплeні. Тaк, у Пoлoжeнні
прo стягнeння у бeзспірних спрaвaх кaзни (1918 р.) булo визнaчeнo нe тільки юридикo-фaктичні
підстaви зaстoсувaння примусoвих зaхoдів зa пoрушeння у сфeрі фінaнсoвoї діяльнoсті
дeржaви, a й дeтaлізoвaнo пoтeнціaл сaмих зaхoдів – рoзмір пeні („відсoтків з кaзeнних спрaв”)
– пo шeсти нa стo в рік, у пoвній кількoсті пo дeнь сплaти всьoгo бoргу. Істoтнo aктивізувaлися
нaукoві пoшуки мoжливих вaріaнтів виoкрeмлeння фінaнсoвo-прaвoвoї відпoвідaльнoсті у
60–70-х рoкaх XX стoліття. Тaк, О. Е. Лейст [7, с. 8] виділяв фінансові санкції як самостійний
вид юридичних і фінансово-правову відповідальність як різновид юридичної й наполягав на
доцільності чіткого нормативного визначення їх потенціалу, хоча водночаc у роботах інших
учeних-юриcтів ототожнювалиcя фінанcові cанкції з адмініcтративно-правовими, з
eкономічними, що в цілому нe дозволяло оcтаточно виокрeмити фінанcово-правову
відповідальніcть.

У фінанcовому законодавcтві нe міcтитьcя єдиного поняття „фінанcовe правопорушeння”,
однак у cт. 109 Податкового кодeкcу України [11] визначeно, що є податковим
правопорушeнням, у cт. 116 Бюджeтного кодeкcу України [12] поняття „порушeння бюджeтного
законодавcтва”, які фактично є різновидом фінанcового правопорушeння. Цe дозволяє дати
визначeння поняття фінанcового правопорушeння та охарактeризувати його cклад. Отже, як
cправeдливо зазначає М. В. Карасьова [17, с. 183], фінансове правопорушення – це винне
діяння, що порушує норми фінансового права, за яке законодавством установлена фінансово-
правова відповідальність. На думку А. С. Ємельянова [18, с. 149], фінансове правопорушення
– це винне діяння, що порушує приписи, що містяться в актах фінансового законодавства,
внаслідок чого заподіюється шкода фінансовій системі держави; за вчинення такого діяння
щодо винної особи застосовуються фінансові санкцій.

Oтже, фiнaнcoве прaвoпoрушення мoжнa визнaчити як винну, прoтипрaвну,
aнтигрoмaдcьку дiю aбo бездiяльнicть учacникa фiнaнcoвo-прaвoвoгo прoцеcу, зa яке
зaкoнoдaвcтвoм уcтaнoвленa вiдпoвiдaльнicть.

Нaукoвцi фiнaнcoвi caнкцiї рoзглядaють aбo як cтруктурний елемент фiнaнcoвo-прaвoвoї
нoрми, якi мicтять вкaзiвку нa зaхoди впливу для зaбезпечення дoтримaння вcтaнoвлених
прaвил пoведiнки cуб’єктiв фiнaнcoвих прaвoвiднocин, aбo, у бiльшocтi випaдкiв, як зaхoди
фiнaнcoвo-прaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi, зaхoди примуcoвoгo впливу нa iнтереcи cуб’єктa, щo
вчинив фiнaнcoве прaвoпoрушення [10, c. 46]. Aвтoри aкцентують увaгу нa cпецифiчних
влacтивocтях фiнaнcoвo-прaвoвих caнкцiй, cеред яких: cпецифiчнa метa зacтocувaння
кoмпенcaцiя збиткiв, зaвдaних ненaлежним викoнaнням фiнaнcoвих зoбoв’язaнь, тa пoкaрaння
пoрушникa; нaявнicть, як пiдcтaва зacтocувaння, фiнaнcoвих прaвoпoрушень; пoклaдення нa
пoрушникa дoдaткoвoгo oбoв’язку aбo дoдaткoвoгo oбтяження, щo вирaжaєтьcя в
пoзбaвленнях мaйнoвoгo хaрaктеру; мнoжиннicть i рoзмaїття ociб, щoдo яких здiйcнюєтьcя
зacтocувaння вiдпoвiдних caнкцiй (як фiзичних, тaк i юридичних ociб); дещo уcклaднений,
тривaлий прoцеcуaльний режим.

Oтже, як бaчимo, пoтенцiaл фiнaнcoвих caнкцiй дocить змicтoвний, cпецифiчний, aле вiн
вiдпoвiднo пoтребує aдеквaтних зoвнiшнiх фoрм реaлiзaцiї. У чиннoму зaкoнoдaвcтвi вiдcутнiй
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єдиний нoрмaтивнo-прaвoвий aкт, як, нaприклaд, у Пoльщi. У них фiнaнcoвi прaвoпoрушення,
зacтocувaння фiнaнcoвих caнкцiй чiткo визнaченo у Кримiнaльнoму фiнaнcoвoму кoдекci [19].
В Укрaїнi прoвoдятьcя рiзнi зaхoди для cтвoрення ефективнoгo, дiєвoгo мехaнiзму прoтидiї
бюджетним прaвoпoрушенням. Зa пoрушення бюджетнoгo зaкoнoдaвcтвa зacтocoвують рiзнi
зaхoди впливу. Вiдпoвiдaльнicть зa пoрушення бюджетнoгo зaкoнoдaвcтвa пoлягaє в
зacтocувaннi дo прaвoпoрушникiв зaхoдiв примуcу, передбaчених як Бюджетним кoдекcoм
Укрaїни, тaк i iншими нoрмaтивними aктaми. Вaжливе знaчення мaють caме зaхoди фiнaнcoвoгo
примуcу, якi передбaченi caнкцiями бюджетнo-прaвoвих нoрм, мaють нacлiдкoм тимчacoвi
oбмеження грoшoвoгo хaрaктеру aбo дiї-рiшення прo мicцевий бюджет.

C. C. Aлeкcєєв вiдзнaчaв, щo „рeaльнo примуc у прaвi вирaжaєтьcя в примуcoвих зaхoдaх,
зacтocoвувaних кoмпeтeнтними oргaнaми” [20, c. 107]; фiнaнcoвo-прaвoвий примуc пoлягaє
в рeaльнoму зacтocувaннi caнкцiй нoрм фiнaнcoвoгo прaвa дo кoнкрeтних cуб’єктiв
прaвoвiднocин; фiнaнcoвo-прaвoвий примуc cупрoвoджуєтьcя зaпoдiянням cуб’єктoвi
прaвooбмeжeнь, якi, як прaвилo, мaють нeгaтивний для ньoгo хaрaктeр i нeрiдкo пoв’язaнi з
пoклaдaнням нa ньoгo дoдaткoвих прaвooбмeжувaльних oбoв’язкiв. В oбcяг дeржaвнoгo
примуcу включaютьcя рiзнi зa cвoєю прирoдoю зaхoди i фoрми примуcу, щo вiдрiзняютьcя
oдин вiд oднoгo пiдcтaвaми, цiлями, прoцecуaльними ocoбливocтями зacтocувaння [21, c. 44].

Caнкцiя фiнaнcoвo-прaвoвoї нoрми, як зaзнaчaє Л. К. Воронова [22, с. 67], містить вказівку
на невигідні для її порушника наслідки. Дo пoрушників фінансoвoї дисципліни застoсoвують
і специфічні засoби – фінансoві, зoкрема, дo бюджетних устанoв – пoвне абo часткoве закриття
бюджетних асигнувань. Санкції фінансoвo-правoвoї нoрми за свoєю сутністю є екoнoмічнo-
юридичними (майнoвими), бo невигідність, небажаність передбачуваних ними захoдів пoлягає
у зменшенні майнoвoї сфери правoпoрушника через йoгo грoшoві фoнди та кoшти [23, с. 45].
Правoві нoрми глави 18 Бюджетного кодексу України [12] „Відповідальність та заходи впливу
за вчинення порушення бюджетного законодавства” встановлюють, що особи, винні у
порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або
кримінальну відповідальність згідно із законами України. Крiм тoгo, пoрушeння бюджeтнoгo
зaкoнoдaвcтвa, вчинeнe рoзпoрядникoм чи oдeржувaчeм бюджeтних кoштiв, мoжe бути
пiдcтaвoю для притягнeння дo вiдпoвiдaльнocтi згiднo з зaкoнaми Укрaїни йoгo кeрiвникa чи
iнших вiдпoвiдaльних пocaдoвих ociб, зaлeжнo вiд хaрaктeру вчинeних ними дiянь (стаття 121).
Нa нaшу думку, нeoбхiднo внecти дoпoвнeння дo п. 1 cтaттi 121 Бюджeтнoгo кoдeкcу Укрaїни
i виклacти її у тaкiй рeдaкцiї: „Пocaдoвi ocoби, з вини яких дoпущeнo пoрушeння бюджeтнoгo
зaкoнoдaвcтвa, нecуть цивiльну, диcциплiнaрну, aдмiнicтрaтивну, фiнaнcoву aбo кримiнaльну
вiдпoвiдaльнicть згiднo iз зaкoнaми Укрaїни”.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
У науковій статті досліджено сучасний стан інформаційного забезпечення

адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції в Україні. Розкрито
сутність основних завдань та розглянуто особливості адміністративних правовідносин
у сфері використання інформаційних систем підрозділами податкової міліції.

In the article the modern state of the informative providing is probed administratively
jurisdiction to activity of tax militia in Ukraine. Essence of basic tasks is determined and the
priority ways of development of the informative providing are pointed administratively
jurisdiction to activity of tax militia.

Ключові слова: органи ДПС України, податкова міліція, юрисдикція, інформація,
інформаційне забезпечення, модернізація.

Світова економічна криза негативно вплинула на результати фінансово-господарської
діяльності більшості суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Натомість обсяги тіньової
економіки, правопорушень і злочинів у сфері оподаткування збільшуються, тому виникає
необхідність у застосуванні підрозділами податкової міліції нових методів протидії податковим
правопорушенням і злочинам.

На сучасному етапі формування в Україні інформаційного суспільства ступінь
використання інформаційного забезпечення певної діяльності стає безпосереднім чинником
економічного зростання, забезпечення обороноздатності держави, соціально-політичної
стабільності та розвитку демократичних засад в управлінні країною та суспільними
процесами [14, с. 122].

Виходячи із конституційних положень, одним із основних напрямів державної політики в
інформаційній сфері є розробка і впровадження необхідних засобів і режимів отримання,
поширення і використання інформації, створення розвиненої інфраструктури в інформаційній
сфері. Це поширюється на всі органи виконавчої влади, зокрема і на органи держаної
податкової служби України (далі – органи ДПС України).

Інформаційне забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції
є важливою та актуальною проблемою також через такі причини: по-перше, сучасному періоду
модернізації органів ДПС України повинний відповідати новий рівень інформаційного
забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції; по-друге, в умовах
реалізації положень Податкового кодексу України та проведення адміністративної реформи,

© Мороз Д. О., 2011
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визначення особливостей інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної
діяльності податкової міліції отримує новий вектор для подальшого вдосконалення та розвитку;
по-третє, результати дослідження розглянутого безпосередньо, мають велику науково-
практичну значимість для підготовки кадрів у відомчому навчальному закладі ДПС України.

Аналіз нормативно-правових джерел, монографій, підручників, дисертацій тощо свідчить
про те, що визначенню „інформації” як загальнотеоретичної категорії, її правового статусу,
значення в правотворчості і правовому регулюванні суспільних відносинах, у податковій та
правоохоронній діяльності держави присвячені праці вчених-теоретиків і практиків:
В. Б. Авер’янова, І. В. Арістової, В. Г. Афанасьєва, Н. М. Вінера, Г. Р. Громова, К. І. Белякова,
Н. Г. Бєляєвої, А. В. Соколова, А. П. Суханова, Ю. І. Шемакіна, Н. К. Шеннона, В. М. Плішкіна,
А. І. Жарова, Ю. А. Тихомирова, Г. М. Самілика, Л. П. Самофалова, О. Ф. Скакун, О. В. Шепеля
та багатьох інших.

Вагомий внесок у дослідження інформаційного забезпечення діяльності підрозділів
податкової міліції, зробили такі дослідники та практики-податківці: В. Т. Білоус, Р. А. Калюжний,
В. Я. Мацюк, Д. Я. Семир’янов, І. С. Стаценко-Сургучова, О. М. Розум, В. В. Лисенко,
О. В. Литвин, П. В. Цимбал, Г. Л. Чигрина, В. С. Цимбалюк, В. В. Шейбут та інші.

Метою цієї статті є дослідження сучасного стану інформаційного забезпечення
адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції.

Інформатизація українського суспільства, яка проголошена Законом України „Про основні
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 2007–2015 роки” [3], у сучасних умовах
залишається однією з рушійних у процесі впровадження інформаційних технологій в усі сфери
суспільного життя, в діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування і, зокрема,
в правоохоронну діяльність податкової міліції.

В умовах трансформації економічної та податкової системи України, модернізації системи
органів державної податкової служби і необхідності розв’язання негативних явищ у фінансовій
сфері, виникає потреба у запровадженні новітніх методів інформаційного забезпечення
адміністративно-юрисдикційної діяльності підрозділів податкової міліції.

Процеси широкомасштабних перетворень, які пов’язані з утворенням та запровадженням
інформаційних технологій у діяльність органів і підрозділів ДПС України, повинні бути
законодавчо закріплені, контролюватися на всіх рівнях.

Дослідження інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності
податкової міліції є важливим елементом комплексного завдання, яке визначається Податковим
кодексом України [1] та Законом України „Про Державну податкову службу в Україні” [2].

На сьогодні існує певна проблема щодо формування єдиного комплексного науково-
практичного підходу до визначення місця та ролі інформаційного забезпечення в
адміністративно-юрисдикційній діяльності підрозділів податкової міліції.

Саме тому важливого значення набуває вивчення специфіки та особливостей
адміністративних правовідносин у сфері використання інформаційного забезпечення
підрозділами податкової міліції. Тим більше, що адміністративні правовідносини є складовою
механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у державі.

Розгляд питання щодо визначення інформаційного забезпечення адміністративно-
юрисдикційної діяльності підрозділів податкової міліції повинний здійснюватися через
ґрунтовний аналіз таких понять: „юрисдикція”, „адміністративно-юрисдикційна діяльність” та
„інформаційне забезпечення”.
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Так, поняття „юрисдикція” (від лат. jurisdictio – суд, судочинство) – це коло повноважень
судового або адміністративного органу з питань правової оцінки конкретних юридичних
фактів [10].

Адміністративна юрисдикція є одним із видів діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування і виступає як складова реалізації ними сукупності повноважень
щодо розгляду та вирішення адміністративно-правових спорів і справ про адміністративні
правопорушення, надання правової оцінки діянням суб’єктів публічно-правових відносин з
погляду їх правомірності або неправомірності, застосування санкцій до
правопорушників [11, с. 87].

Існує й таке поняття, як „адміністративна юрисдикція”, – це установлена законодавчими
актами сукупність прав та обов’язків судів, органів державної влади й посадових осіб по
розгляду адміністративних справ і застосуванню юридичних санкцій в адміністративному
порядку [12, с. 154].

Реалізація юрисдикційних повноважень, які покладаються на підрозділи податкової міліції
здійснюється лише в рамках, визначених чинним законодавством України. Інформаційна
складова в юрисдикційній діяльності податкової міліції займає не останню позицію, це зрозуміло
із аналізу норм, прописаних у Податковому кодексі України, законах України: „Про Державну
податкову службу в Україні” [2], „Про оперативно-розшукову діяльність” [4] та в наказах ДПА
України: „Про затвердження Порядку обміну інформацією за спеціальними запитами” [8],
„Про затвердження Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на
період до 2013 року” [7], „Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів
(обов’язкових платежів)” [6], „Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних
документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання
податкового, валютного та іншого законодавства” [5] та ін.

На думку В. Плішкіна, інформаційне забезпечення – це комплекс організаційних, правових,
технічних і технологічних заходів, засобів і методів, що забезпечують у процесі управління і
функціонування системи інформаційні зв’язки між її елементами (суб’єктами й об’єктами)
шляхом оптимальної організації інформаційних масивів баз даних [9, с. 531].

Отже, інформаційне забезпечення – це сукупність форм документів, нормативної бази і
реалізованих рішень щодо обсягу, розміщення і форм організації інформації, яка циркулює в
системі автоматизованого оброблення податкової, економічної, оперативно-розшукової
інформації в інформаційній системі [9, с. 732].

На нашу думку, „інформаційне забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності
податкової міліції” являє собою певну систему взаємопов’язаних між собою елементів щодо
визначення, накопичення, систематизації та використання інформації (загальної, податкової,
кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової), необхідної для здійснення
адміністративно-юрисдикційної діяльності підрозділами податкової міліції.

Проаналізувавши положення чинного національного законодавства, необхідно зазначити,
що податкова міліція здійснює адміністративно-юрисдикційну діяльність у таких напрямах
відповідно до покладених на неї завдань: приймає та реєструє заяви, повідомлення та іншу
інформацію про злочини і правопорушення у сфері оподаткування; здійснює їх перевірку та
приймає щодо них передбачені законом рішення; здійснює відповідно до закону оперативно-
розшукову, кримінально-процесуальну діяльність, досудову підготовку матеріалів за
протокольною формою та вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(55) 2011 225

виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушень і злочинів у сфері
оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення; забезпечує безпеку працівників органів
державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням
ними службових обов’язків; запобігає, виявляє, припиняє корупційні діяння та інші
правопорушення, пов’язані з корупцією, працівників органів державної податкової служби;
складає протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення,
пов’язаного з корупцією, відповідно до закону; збирає, аналізує, узагальнює інформацію
щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів
кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням.

Конкретизуючи положення чинного законодавства та аналізуючи податкову та
правоохоронну діяльність органів ДПС України, необхідно визначити такі практичні напрями
адміністративно-юрисдикційної діяльність податкової міліції, а саме: стягнення коштів до
бюджету за матеріалами документальних перевірок і забезпечення надходження коштів до
бюджету; руйнування схем ухилення та мінімізації податкових зобов’язань, попередження
штучного формування податкового кредиту; вилучення та подальше спрямування тіньових
коштів до Державного бюджету України; здійснення безпосередніх заходів із реалізації
повноважень у сфері протидії податковим правопорушенням і злочинам, реалізація запобіжних
заходів і профілактики податкових правопорушень; виявлення та знешкодження підпільних
цехів і виробництв підакцизних товарів, перекриття каналів надходження у незаконний обіг
спирту та підроблених марок акцизного збору, протидія незаконному переміщенню
підакцизної групи товарів та ін.

Інформація, яку використовує працівник податкової міліції у сфері адміністративно-
юрисдикційної діяльності, має великий обсяг, розгалужена та різноманітна. Таку інформацію
потрібно зосередити в спеціальних автоматизованих базах і банках даних, за допомогою яких
працівник податкової міліції може її отримати.

Зазначена інформація пов’язана із змістом і результатами фінансово-господарської
діяльності суб’єктів підприємництва, звітними даними, змістом взаємовідносин з іншими
суб’єктами господарювання, даними, які характеризують наявність ліцензій та дозволів на
здійснення тих чи інших видів підприємницької діяльності тощо. Сукупність визначеної вище
інформації застосовується у механізмі контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків,
проведення документальних, камеральних та інших перевірок суб’єктів господарювання, при
встановленні змісту податкових взаємовідносин між суб’єктами оподаткування при виявленні
правопорушень і злочинів у сфері оподаткування.

Практика діяльності податкових органів показує, що у ході здійснення адміністративно-
юрисдикційної діяльності підрозділами податкової міліції найчастіше використовують такі
інформаційні системи, бази даних і програмні комплекси: АРМ „Облік платників податків –
юридичних осіб”; АРМ „Реєстрація платників ПДВ – юридичних осіб”; АІС „Податки”;
АІС „Аудит”; АІС „Державний реєстр фізичних осіб – платників податків”; АІС „Галузь”; АІС
„Пільги”; АРМ ФСПД (фіктивний суб’єкт підприємницької діяльності); АРМ „Реєстрація та
контроль касових операцій” та ін.

Створення та застосування відповідних АРМів та інших інформаційних систем як у
діяльності ДПС України, так і в практичній роботі податкової міліції можливе лише при
існуванні чітко визначених норм у законодавстві України. Чинне законодавство містить
зазначені положення, зокрема норми п. 7 ст. 8; п. 3 ст. 21 Закону України „Про Державну
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податкову службу в Україні” [2], п. 17 ст. 8 Закону України „Про оперативно-розшукову
діяльність” [4] та ін. Зазначене дає підстави стверджувати про наявність певного виду
адміністративних правовідносин щодо створення, засновування інформаційних систем і
технологій в адміністративно-юрисдикційній діяльності податкової міліції.

На підставі зазначеного вище, можемо визначити такі особливості адміністративних
правовідносин у сфері використання інформаційних систем і технологій підрозділами
податкової міліції: виникають, розвиваються та припиняються у зв’язку із інформацією;
визначають загальнодержавну та відомчу політику ДПС України щодо дотримання основних
правил поводження з інформацією; зазначені відносини мають міжгалузевий характер, оскільки
взаємодіють з іншими органами.

Використання інформаційних ресурсів підрозділами податкової міліції в процесі здійснення
юрисдикційної діяльності свідчить про те, що інколи відомча інформаційна система органів
ДПС України не працює на попередження можливих правопорушень і злочинів у податковій
сфері.

На сьогодні у процесі користування інформаційними ресурсами органів ДПС України
можна виділити ряд проблем: 1) недосконалість централізованого керування розподілом прав
доступу до інформаційних ресурсів на рівні обласних ДПІ та відділів податкової міліції у
районах; 2) наявність великої кількості інформаційних систем, якими повинні користуватися
працівники податкової міліції, зумовила необхідність дублювати відповідні облікові записи в
бази даних; 3) значна кількість користувачів інформаційних ресурсів органів ДПС України
перешкоджає ефективному і безпечному процесу керування та одержання інформації, тому
потребує додаткового профілювання та удосконалення режиму допуску до роботи з
відповідними базами даних; 4) існуючі системи погодження доступу дещо застаріли та
потребують витрат часу, що не позбавляє залежності від адміністраторів і тому не гарантують
працівникам податкової міліції можливості самостійного обслуговування; 5) поява в
інформаційній інфраструктурі кожної нової системи неминуче призводить до ускладнення
процесу користування, збільшення навантаження на обслуговуючий персонал.

Отже, підсумовуючи викладений вище матеріал, необхідно зазначити, що подальший
розгляд питання щодо визначення адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції
є актуальним, з урахуванням вимог, які встановлюються державою. Створення та
удосконалення відповідного рівня інформаційного забезпечення адміністративно-
юрисдикційної діяльності підрозділів податкової міліції має важливе значення для оперативного,
своєчасного та повного виконання завдань, які ставляться перед органами ДПС України та
підрозділами податкової міліції.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ
ПОДАТКУ НА СПАДЩИНУ ТА МОЖЛИВОСТІ

ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано зарубіжний досвід оподаткування спадщини та визначено

шляхи розвитку такого оподаткування в Україні.

The article analyzes the international experience of inheritance tax and the defined ways of
taxation heritage in Ukraine.

Ключові слова: податок на спадщину, оподаткування спадщини.

Питання щодо доцільності оподаткування доходу у вигляді вартості успадкованого майна
завжди було дискусійним. У так званого податку на спадщину є як прихильники (А. Сміт,
П. Самуельсон, Э. Селігмен, Р. Стурм, М. Антонов, Р. Дорнберг, Г. Зарецька, А. Кравчук,
І. Ланг, І. Манілов та інші), які висувають аргументи щодо доцільності його існування, оскільки
наявний перерозподіл майна, запобігання відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом
тощо, так і супротивники (Д. Нордхауз, Н. Остапюк, Дж. Стрик, Ф. Нітті, Н. Стюбен,
Є. Криницький, С. Рабовська, В. Опарін та інші), що визначають причини, за якими цей податок
не має права на існування (разовий характер платежу, пов’язаний з особливістю виникнення
обставин, що зобов’язують платника платити визначений платіж – отримання спадщини,
незначна фіскальна роль податку на спадщину для бюджету тощо).

Необхідно зазначити, що на початку ХХ століття податок на спадщину справлявся майже
в усіх країнах світу. А на початку ХХІ століття більшість держав (наприклад, Російська
Федерація, Аргентина, Австралія, Ізраїль, Швеція, Швейцарія, Канада, Китай, Індія) відмовилися
оподатковувати спадщину чи дохід, отриманий у вигляді успадкованого майна, оскільки
наявність такого оподаткування мала негативні соціальні наслідки, і, крім того, справляння
цього платежу суттєво не впливало на наповнення бюджетів, тобто він не мав важливого
фіскального значення, на відміну від інших податків.

Як і в більшості зарубіжних держав, у Податковому кодексі України (далі – ПКУ), зокрема
у статтях 9, 10, що визначають відповідно види податків та зборів, які встановлені цим Кодексом,
про податок на спадщину не йдеться. Складається враження, що його не існує, але це не так,
бо спадщина все ж таки оподатковується як один із видів доходів фізичних осіб. Враховуючи
таку, на перший погляд, законодавчу невизначеність, науковці пропонують виокремити податок
на спадщину з податку на доходи фізичних осіб [1, с. 105]. Але чи доцільно це робити зважаючи
на те, що більшість зарубіжних держав відмовляються від його справляння. У зв’язку з цим
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особливої актуальності набуває визначення подальшого напряму розвитку цього платежу в
податковій системі України.

Аналіз досліджень науковців з цієї проблематики дає підстави констатувати, що від податку
на спадщину відмовилися саме економічно розвинені держави, зокрема Швеція, Швейцарія,
тощо [2], або ті держави, які інтенсивно розвиваються, в яких утворюється новий прошарок
дуже багатих людей, що зацікавлені у захисті своїх капіталів, серед яких Російська Федерація,
Китай, Індія тощо. У свою чергу Голландія, Великобританія, Франція, Німеччина, США та
інші країни не поспішають його скасовувати, бо їх задовольняють надходження від нього [3].

Звернення до історії відміни податку на спадщину в окремих країнах дає підстави
стверджувати, що це було зумовлено економічними, соціальними або політичними
процесами, яких вони зазнали. Так, скасування податку на спадщину у Китаї було викликане
відміною такого податку у ряді країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону [4, с. 8], у Сінгапурі
– бажанням залучити іноземні інвестиції. Для цього було суттєво знижено податкові ставки та
скасовано ряд податків (серед яких і податок на спадщину) [5, с. 16]. А у США, наприклад, з
2001 по 2009 рік у засобах масової інформації з’являлося кліше типу: „податок на спадщину –
податок на мертвих”, „податок гробарів” і лозунги на зразок „коли Ви помираєте, дядя Сем
вже стоїть у черзі за вашим майном” і „податок на спадок гірше Голокосту”. У цій державі
була розгорнута справжня компанія по дискредитації податку на спадщину [6, с. 6].
Незважаючи на обмежене коло платників, він справлявся лише зі спадкоємців, які отримували:
у 2005 році – не менше 1,5 мільйонів доларів, у 2008 році – не менше 2 мільйонів доларів, у
2009 році – не менше 3,5 мільйонів доларів [6, с. 6]. Фактично такий податок сплачували менше
2 % населення – це багаті та впливові особи, які обмеження власних інтересів зуміли
представити ніби національну катастрофу і пролобіювали відповідні законопроекти щодо
його відміни. Відповідно було прийнято рішення про повне скасування цього податку у 2010
році [6, с. 7]. Проте і донині в США податок на спадщину не відмінений, а навпаки, його
ставка була збільшена до 45 % для спадщини, вартість якої перевищує 3,5 мільйонів
доларів [7, с. 7].

Єдина країна, в якій відміна податку на спадщину відбулася не у зв’язку з політичними чи
економічними реформами, а внаслідок одноособового владного розпорядження (вказівки
керівника держави) – Російська Федерація. Після розпаду СРСР у Російській Федерації майже
відразу виник податок на спадщину. 12 грудня 1991 року був прийнятий Закон Російської
Федерації „Про податок з майна, що переходить у порядку спадкування та дарування” № 2020-
1, який визначав механізм справляння податку з майна, що переходить у спадщину та
дарування [8]. У квітні 2005 року в офіційному зверненні до Федеральних зборів Президент
Російської Федерації В. В. Путін заявив, що вважає доцільним відмінити податок на
спадщину [9, с. 2]. А 1 липня цього року було прийнято Закон Російської Федерації „О
признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения” [10], який з 1 січня 2006 року скасовував податок на спадщину.

Засоби масової інформації характеризували цей крок влади як піклування про своїх
громадян [11, с. 6; 12, с. 13]. Проте російські науковці по-різному висловлювалися стосовно
цього: одні підтримували такі дії влади, інші зазначали [13, с. 33], що податок на спадок був
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частиною механізму боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, і його
відміна вигідна „тіньовикам”, які нелегальні доходи зможуть легалізувати за спадковою схемою.

Необхідно зазначити, що в у багатьох державах існує не податок на спадок, а такий платіж,
як державне мито, що сплачується при отриманні спадщини. Наприклад, у пункті 22 статті
333.24 Податкового кодексу Російської Федерації зазначається, що при отриманні спадщини
необхідно сплатити державне мито: для близьких родичів – спадкоємців 1 і 2 черги – дітей (у
тому числі усиновлених), подружжю, батьків, братів і сестер – у розмірі 0,3 %, проте не
більше 100 000 рублів; для інших спадкоємців – 0,6 % від вартості успадкованого майна [14].
Отже, з одного боку, в Російській Федерації законодавством не передбачено існування податку
на спадщину, а з іншого – сплачується державне мито, як платіж, який реально його замінює.

У свій час (1887 рік) А. Ісаєв до різновидів податків відносив податки на обіг, виділяючи в
їх складі податки на придбання, що справляються з усіх тих угод, результатом яких для однієї з
осіб, що бере у ній участь, є набуття відомої маси цінностей (придбання, що не підходить під
поняття виробництво) і вказував, що їх різновидом є податок на спадщину. Він відзначав, що
значні суми, що надходять від податку на обіг, доказують існування тих ознак, які відрізняють
високорозвинений господарський побут; значущість податків на придбання свідчить про те,
що держава відноситься ощадливо до праці і намагається обкласти більшим тягарем заможні
прошарки  населення [15, с. 493–494].

Зазначене вище не дає підстави зробити однозначний висновок щодо доцільності існування
податку на спадщину. Кожна держава залежно від економічних, політичних та інших умов
обирає свій шлях розвитку оподаткування. На нашу думку, світовий досвід з відміни податку
на спадщину є неприйнятим для України. Проте не можна залишити поза увагою те, що в
усьому світі оподаткування спадщини здійснюється окремим податком, і лише в Україні
податок на спадщину завуальований у складі податку на доходи фізичних осіб. Швидше за все
це зумовлено історичною традицією – оподаткування спадщини здійснювалося різними
платежами („четвертними грошами”, митом, державним митом [16, с.  234; 17, с.  463; 18]),
які включали в себе податок на спадок з метою зменшення витрат на його адміністрування та
створення враження про меншу кількість податків, що стягуються державою. З цією ж метою,
на нашу думку, законодавець включив оподаткування спадщини до податку на доходи фізичних
осіб і у ПКУ, стаття 174 якого закріплює порядок оподаткування доходу, отриманого платником
податку в результаті прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових
прав, як частини доходів, що отримують фізичні особи [19]. Так, у пункті 174.1 статті 174 ПКУ
закріплено, що об’єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на:
а) об’єкти нерухомості; б) об’єкти рухомого майна (предмети антикваріату або витвори
мистецтва, природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням
дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння; будь-який транспортний
засіб і приладдя до нього, інші види рухомого майна); в) об’єкти комерційної власності (цінні
папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність
на об’єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна
(промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права);
г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також
сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному
пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця – учасника
накопичувальної системи пенсійного забезпечення; ґ) готівка або кошти, що зберігаються на
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рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому
числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю;
пункт 174.2.1 цієї статті визначає, що при отриманні спадщини спадкоємцями, що є членами
сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, а також спадкоємцями, що є інвалідами І
групи або мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
(при успадкуванні власності, зазначеної у підпунктах „а”, „б”, „ґ”), дитиною-інвалідом (при
успадкуванні власності, зазначеної у підпунктах „а”, „б”) вони сплачують податок за нульовою
ставкою до будь-якого об’єкта спадщини [19]. Крім того, відповідно до підпункту „в” пункту
174.2.1 статті 174.2 ПКУ за нульовою ставкою оподатковуються грошові заощадження, поміщені
до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що
діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982
року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові
заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього
Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються
будь-яким спадкоємцем [19]. У статті 174 ПКУ визначено й інші ставки такого податку: при
отриманні спадщини спадкоємцями, що не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня
споріднення, вони сплачують податок за ставкою в 5 %, до будь-якого об’єкта спадщини
(пункт 174.2.2); при отриманні спадщини будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента,
та для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від
спадкодавця-резидента – за ставкою в 15 %, до будь-якого об’єкта спадщини (пункт 174.2.3) [19].
З аналізу вказаних норм можна зробити висновок: 1) оподаткуванню підлягають доходи від
прийняття спадщини, отримані лише фізичними особами (отже, фактично під оподаткування
підпадають лише члени сім’ї спадкодавця другого та інших ступенів споріднення (як за законом,
так і за заповітом) та фізичні особи (якщо вони не є членами сім’ї спадкодавця першого
ступеня споріднення), визначені спадкодавцем у заповіті); 2) члени сім’ї спадкодавця першого
ступеня споріднення (діти, батьки, другий з подружжя) звільняються від оподаткування при
отриманні спадщини незалежно від вартості успадкованого майна.

Проте відповідно до частини 2 статті 1222 Цивільного кодексу України, спадкоємцями за
заповітом можуть бути „…юридичні особи та інші учасники цивільних відносин” [20].
Водночас у ПКУ про оподаткування спадщини, яку отримують юридичні особи, не йдеться.
Отже, на сьогодні в Україні існує шлях ухилення від оподаткування спадщини, якщо вона,
наприклад, за заповітом буде передана юридичній особі, а фактично її отримуватиме фізична
особа. З метою правильного підходу до оподаткування спадщини нашій державі потрібно
запозичувати зарубіжний досвід, зокрема США, в якій розроблений ефективний механізм
запобігання ухиленню від оподаткування спадщини. Запровадження такого механізму стало
наслідком того, що в цій державі з 70-х років ХХ століття з метою ухилення від оподаткування
спадщини створювалися трастові фонди, яким передавалися активи спадкодавця. Після цього
у США було введено окремий податок на спадщину. Крім того, у США, Великобританії,
Франції та інших державах податок на спадщину також слугує своєрідним засобом запобігання
відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, і залежить від вартості успадкованого
майна.
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Враховуючи викладене вище вважаємо, що скасування оподаткування спадщини є
непридатним для України. Необхідно скористатися зарубіжним досвідом щодо виокремлення
податку на спадщину зі складу податку на доходи фізичних осіб в окремий платіж.
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Спрощене судочинство в нашій країні почало застосовуватися в середині 80-х рр. ХХ ст.
Було чимало сумнівів щодо доцільності цього починання. Дехто вважав, якщо обрати такий
спосіб судочинства, то це призведе до масових порушень законності. Але багаторічне
використання цього процесуального інституту дещо розвіяло сумніви.

Застосування спрощеного порядку провадження у кримінальних справах буде доцільним
у практичному аспекті, якщо воно: сприятиме зміцненню законності в державі; скорочуватиме
час з моменту вчинення злочину до застосування покарання до винного; повністю
забезпечуватиме реалізацію прав і обов’язків особам, що беруть у ньому участь; не
порушуватиме єдності порядку кримінального судочинства; буде спрямоване на вирішення
завдань, що стоять перед органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю [1, с. 37].

На думку В. Стулова та В. Щолкіна, спрощений порядок судового розгляду не доцільно
застосовувати: 1) у справах щодо неповнолітніх та осіб, які через свої фізичні чи психічні вади,
похилий вік повною мірою не можуть реалізувати своє право на захист від обвинувачення;
2) у разі, коли санкції передбачають застосування покарання у вигляді довічного ув’язнення;
3) у справах, де матеріали щодо однієї або декількох осіб, які заперечують свою вину, виділені
в окреме провадження; 4) у справах, матеріали досудового слідства яких містять дані про
можливість застосування до підозрюваних, обвинувачених чи підсудних не процесуальних
заходів впливу [12, с. 68].
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В. Л. Льовкін пропонує заборонити проведення скороченого судового слідства у випадках,
коли в матеріалах досудового слідства є дані про застосування до підозрюваних, обвинувачених,
підсудних не процесуальних заходів впливу, а не про „можливість” їх застосування [4, с. 89].
Л. Сокира також пропонує не застосовувати спрощений порядок судового розгляду, якщо в
матеріалах є докази, які ставлять під сумнів кваліфікацію діяння підсудного, правильність
встановлення обставин, що підлягають доказуванню, та якщо в справі є докази, здобуті
незаконним шляхом [10, с. 37].

На нашу думку, суд повинний обов’язково перевірити відповідність зізнання об’єктивним
обставинам справи, в яких закріплені найважливіші докази. Доцільно було б обмежити коло
справ, в яких можна застосувати спрощений порядок судового розгляду, а саме – заборонити
скорочення судового слідства: 1) при обвинуваченні у вчиненні тяжких і особливо тяжких
злочинів; 2) у справах, де матеріали щодо однієї або декількох осіб, які заперечують свою
вину, виділені в окреме провадження; 3) у справах щодо неповнолітніх підсудних та осіб, які
через свої фізичні вади не можуть повною мірою реалізувати свої процесуальні права; 4) у
всіх інших випадках, коли у суду виникає сумнів у добровільності та істинності позиції
обвинувачення.

В. М. Лобойко вважає, що „спрощення у провадженні судового слідства, яке полягає
обмеженні дослідження доказів у справі, у кримінальному процесі змішаної форми за умови,
коли Україна лише будує правову державу, призведе до загрози наближення форми процесу
не до змагальної, а навпаки, до інквізиційної, за якої суд може перетворитися на
„штампувальника” обвинувачень, висунутих органами досудового слідства і
прокуратури” [5, с. 250]. Отже, доцільно надати право ініціювати застосування спрощеного
порядку судового розгляду кримінальних справ підсудному та його захиснику, оскільки, це,
по-перше, сприятиме подальшій реалізації принципу змагальності, з позицій якого суд
повинний бути пасивним у доказуванні, а по-друге, служитиме додатковою гарантією
забезпечення та захисту прав і законних інтересів підсудного.

Процедура спрощеного судочинства знаходить все більше прихильників серед теоретиків
і практиків. Цей вид провадження все частіше застосовується при вирішенні кримінальних
справ. На нашу думку, у нього є майбутнє, тому що спрощене судочинство стало першим
кроком до того, щоб уникнути або спростити об’ємні за своїми процесуальними масштабами
досудову і судову стадії кримінального процесу. Надалі необхідно, з огляду на досвід інших
постінквізаційних європейських систем правосуддя, знайти прийнятні для нашої системи права
додаткові шляхи скорочення процедури в простих і не спірних кримінальних справах. Потрібно
знайти інші методи, які не будуть порушувати конституційні гарантії, що дозволить скоротити
довготривалі справи.

На нашу думку, винесення вироку в дрібних кримінальних справах без тривалого
дослідження доказів на досудовому слідстві і у судовому засіданні в перспективі можливе.
Ось тільки судові рішення такого характеру обов’язково повинні базуватися на матеріалах
досудового слідства, визнанні обвинуваченим своєї вини, згоді потерпілого й інших учасників
кримінального процесу, а також на підставі перевірки суддею доказів обвинувачення. Це
відповідатиме як конституційному принципу змагальності, так і тенденціям реформи в межах
системи судочинства. Крім того, розслідування злочинів невеликої тяжкості та більшості
злочинів середньої тяжкості повинно відбуватися за спрощеними процедурами. При цьому
необхідно мінімізувати можливість застосування запобіжного заходу до особи у вигляді взяття



236                                                                                                             Право

під варту. У разі ж тримання під вартою підозрюваному (обвинуваченому) повинні надаватися
додаткові гарантії захисту за участю захисника, оскарження дій та рішень суб’єктів
розслідування і прокурора [11].

Головним етапом кримінального провадження завжди було попереднє слідство, що
тривало довго, тоді як обвинувачений під вартою чекав на його результати. На сьогодні
процедура спрощеного судочинства дозволяє звести до мінімуму тривалу і непотрібну
процедуру досудового слідства [9]. Це і протокольна форма досудової підготовки матеріалів
(розділ VII КПК України), і положення про примирення потерпілого із особою, що вчинила
злочин (підсудним), яке тягне за собою відмову в порушенні кримінальної справи або її
закриття суддею (ч. 1 ст. 27, ст. 251, ч. 3 ст. 282 КПК), про примирення обвинуваченого з
потерпілим (ст. 8 КПК, ст. 46 КК), і, нарешті, про можливість для суду не проводити судове
слідство, обмежившись лише допитом підсудного, який повністю визнав себе винним у
пред’явленому йому обвинуваченні (ст.ст. 299, 301-1 КПК).

Цілком погоджуємося з положенням про те, що потребує спрощення процедура початку
досудового розслідування, яким повинний вважатися момент отримання уповноваженими
законом органами інформації про кримінальний проступок або злочин. Відповідні службові
особи зобов’язані розпочати досудове розслідування невідкладно після отримання такої
інформації, про що повідомляють прокурору [11].

На сьогодні процедура спрощеного провадження широко застосовується і на стадії
судового розгляду справи. Такий вид судочинства можна застосовувати при:

– притягненні до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою
потерпілого (ст. 27 КПК України). У частині 1 цієї статті вказано, що злочини, що передбачають
навмисне легке тілесне ушкодження і побої, а також самоуправство, порушуються тільки за
скаргою потерпілого. Спрощене провадження тут виявляється у тому, що досудове
розслідування не провадиться, а справи підлягають безумовному припиненню за
примиренням потерпілого й обвинувачуваного (примирення сторін може служити підставою
для припинення справи, тільки якщо воно відбулося до виходу суду в нарадчу кімнату для
винесення вироку або прийняття іншого рішення). До положення, що стосується примирення
потерпілого із особою, що вчинила злочин (підсудним), застосовуються також ст. 251, ч. 3
ст. 282 КПК;

– порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням
обвинуваченого, підсудного з потерпілим (ст. 8 КПК України). Згідно зі ст. 46 Кримінального
кодексу України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані
нею збитки чи усунула заподіяну шкоду. Відповідно до ст. 12 (п. 2) КК України злочином
невеликої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на
строк не більше двох років, або інше, більш м’яке покарання [2];

– визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх
дослідження (ст. 299 КПК України), перехід до судових дебатів після допиту підсудного (ст. 301-
1 КПК України). Викладені в даній статті спрощення судового слідства в судових процесах
фактично не можуть знайти свого застосування. Необхідно пам’ятати, що в основу вироку
суду можуть бути покладені лише достовірні докази, досліджені в суді.

В Указі Президента є положення, в якому йдеться про те, що потрібно значно розширити
застосування процедур відновного і примирного правосуддя, відповідно до яких суд
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прийматиме рішення щодо угоди про визнання вини або примирення обвинуваченого з
потерпілим [11]

На нашу думку, в Україні є всі підстави для застосування угоди про визнання вини. Але
вважаємо, що при укладанні цієї угоди повинні бути дотримані такі вимоги:

а) первісна згода сторін вступити у переговори щодо угоди про визнання вини;
б) погодження сторін щодо фактичних обставин справи;
в) кваліфікація злочину згідно з нормами кримінального права;
г) визнання обвинуваченим (підсудним) відповідних обвинувачень;
д) досягнення домовленості про зняття обвинувачення, застосування обвинувачення в

меншому обсязі та призначення м’якшого покарання;
є) затвердження угоди про визнання вини судом [6, с. 56].
Перевага застосування процедури угоди про визнання вини як спрощеної та скороченої

процедури розгляду кримінальних справ в основному полягає у заощадженні видатків на
здійснення кримінального правосуддя та зменшенні тягаря на систему правосуддя, пов’язаного
з повним судовим розглядом кримінальних справ, скороченні строків тримання
обвинуваченого і підсудного під вартою під час досудового слідства і судового розгляду справи,
швидшому відшкодуванні шкоди, заподіяної потерпілому.

Угода не є класичною цивільно-правовою угодою (правочином), оскільки вона не є
обов’язковою для сторін і суду. Її розуміння як правочину перешкоджало б дійсному вільному
волевиявленню сторін, гласності та прозорості здійснення кримінального правосуддя.

Розрізняють такі види угод:
– за етапами провадження у справі, на яких вони укладаються: досудова („рання”) угода

про визнання вини та угода, що укладається вже під час судового розгляду справи;
– за ступенем прозорості: „явна угода” та „резюмована угода про визнання вини”;
– за метою угоди: угода про визнання обвинувачення, угода про визнання міри покарання

та угода про зменшення обсягу обвинувачення;
– за обсягом обвинувачення: угода про зменшення обсягу обвинувачення до одного

злочину або злочину, що охоплений складом іншого злочину; та угода про зняття інших
обвинувачень;

– за мірою покарання: угода за рекомендацією прокурора щодо певного виду покарання
(штраф, умовне покарання тощо) та угода за рекомендацією прокурора щодо пом’якшення
покарання (розміру штрафу, тривалості застосовного покарання тощо) [6, с. 62].

Укладення угоди між обвинуваченим і захисником з обвинувачем про визнання вини в
обмін на пом’якшення покарання стало прототипом майбутньої судової реформи в деяких
пострадянських державах.

Стосовно України, то запровадження західних механізмів зі своїми угодами про визнання
вини не може слугувати моделлю для майбутніх українських реформ. Її втілення в кримінальне
судочинство може збільшити ризик судових помилок, не відповідатиме конституційним
принципам змагальності, не виступить гарантом захисту прав громадян, що загалом не
вирішить ті основні завдання, які поставлені перед правосуддям [8]. Тому, враховуючи
позитивний зарубіжний досвід країн Європи, доцільно адаптувати такі угоди до сучасних
вимог українського кримінально-процесуального законодавства.

Тенденція до спрощення судочинства є у багатьох європейських державах. Прагнення
уникнути тривалих і скрупульозних судових процесів є одним із головних завдань кримінального
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судочинства. Зокрема, Комітет Міністрів Ради Європи звернувся до держав-членів Ради Європи
з Рекомендацією стосовно спрощення кримінального правосуддя [7].

У розділі 2 „Сумарне судочинство, примирення обвинуваченого з потерпілим, спрощені
процедури” вказано, що у випадках дрібних порушень кримінального закону, якщо факти
видаються зрозумілими і встановлено, що особа є автором порушення, можна застосовувати
спрощене судочинство, тобто письмове судочинство, прискорене судовими органами,„воно
дозволяє зекономити час завдяки відсутності судового засідання і призводить до рішень, що є
аналогічними судовим постановам, таким як постанова поліційного трибуналу (у
спрощеному порядку)” [7].

Процедури спрощеного розгляду кримінальних справ набувають все більшого розвитку в
державах Європи, зокрема в Німеччині, Італії, Іспанії, державах Бенілюксу, в Польщі, Чехії,
Словаччині та Росії, їх широко застосовують.

Сам процес спрощеного провадження певною мірою однаковий у всіх країнах. Справи
надходять до судів безпосередньо з правоохоронних органів. Часто це відбувається, коли
правоохоронники відразу після арешту (затримання) підозрюваного доставляють його до
суду для вирішення питання про рівень покарання. Вирішуючи це питання, суд дізнається
про ставлення винного до скоєного. Подальші дії залежать від відповіді. Якщо підозрюваний
визнає себе винним, то суддя відразу ж приймає рішення про рівень покарання, яке фіксується
в протоколі засідання (коли він ведеться) або у журналі, який заповнюється секретарем. У
інших випадках, коли підозрюваний не визнає себе винним, відбувається складніший комплекс
процесуальних дій: за його проханням може бути надано строк для підготовки до захисту
(запрошення захисника, консультації з ним, збирання доказів у свою користь тощо) та
проводиться судочинство за загальними правилами (судове слідство, під час якого
досліджуються всі представлені сторонами докази, суперечки сторін тощо).

Отже, можна зробити висновок, що на багатьох етапах становлення сучасного
кримінального процесу оптимізація судочинства була пов’язана зі скороченням його термінів;
виключенням із процесу окремих стадій або їх структурних елементів; скасуванням окремих
процесуальних інститутів і норм. При цьому в провадженні по кримінальних справах завжди
повинні відображатися базові принципи і гарантії прав його учасників, які в тій чи іншій
формі і надалі повинні бути збережені законодавцем при регламентації спрощеного порядку
розгляду справ на досудовій та судовій стадіях кримінального процесу.
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ „ПРОТИДІЯ
РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ” У

КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ НАУЦІ
Досліджено актуальну проблему сучасної криміналістики – протидія розслідуванню

злочинів. Розглянуто загальноприйняті підходи до трактування цього поняття з позиції
права, проаналізовано його історичне становлення та розвиток. В історичному ракурсі
висвітлено тлумачення поняття „протидії” та відмежування його від „приховування”
злочину.

Focus on current problems of modern forensic investigation of crime-fighting, generally
considered the approaches to the interpretation of this concept from the perspective of law,
analysis of its historical formation and development. The historical perspective highlights the
notion of „counter” and distinguishing it from „hiding” the crime.

Ключові слова: злочин, досудове розслідування, протидія розслідуванню, приховування
злочинів.

На сьогодні питання боротьби зі злочинністю набули особливої актуальності у зв’язку із
кількісними та якісними змінами у структурі злочинності, що характеризуються появою нових
видів злочинів, удосконаленням способів їх скоєння і приховування, зростанням
професіоналізму злочинців, їх високою технічної оснащеністю, формуванням організованої
злочинності.

Водночас однією з основних причин не ефективної діяльності правоохоронних органів у
боротьбі зі злочинністю є протидія розкриттю та розслідуванню злочинів, яка останнім часом
набула значних масштабів.

Проблема протидії розслідуванню злочинів була, є і буде актуальною, оскільки протягом
розвитку держави і права, суспільства завжди існують дві сторони – одна, яка вчиняє злочин,
і друга, яка розкриває і карає за ці діяння. Цілком логічним є те, що злочинець намагається
будь-яким способом і методом приховати сліди свого „творіння”. Доречним щодо цього є
зауваження Голунського С. А. про те, що „якщо обвинувачений дійсно винний і намагається
приховати свою вину, то між ним і слідчим неминуче зав’язується свого роду
боротьба” [1, c. 81].

Як відзначає Є. О. Москвин, довгий час більшість вітчизняних юристів вважали, що не
існує злочинів, які не можна було б розкрити: всі особливості в належному професіоналізмі
і чесному ставленні до свого службового обов’язку співробітників правоохоронних
органів [2, с. 137]. Так, М. А. Якубович зазначає що, „немає об’єктивних причин, через які не

© Грицюк І. В., 2011



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(55) 2011 241

можна було б розкрити злочин і встановити по ньому істину. Якщо є ще справи, за якими
злочини залишаються нерозкритими, то це відбувається здебільшого через те, що в якийсь
момент їх розслідування була пропущена така можливість з боку органів
розслідування” [3, с. 7].

Однак, як зазначає Є. О. Москвин, аналіз практики свідчить, що не всі злочини
розкриваються. Не всіх осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, притягують до
кримінальної відповідальності і покарання. На жаль, нерідко залишаються поза полем
кримінальної відповідальності і покарання окремі організатори та замовники злочинів. Не в
повному обсязі іноді відшкодовуються і збитки, заподіяні злочином. У більшості випадків це
пов’язано з тим, що значна кількість злочинів розслідується в обстановці протидії, що чиниться
органам досудового розслідування різними суб’єктами [2, с. 137].

Одеським центром з вивчення організованої злочинності та корупції в „Аналітичному
огляді з проблем протидії розслідуванню злочинів” зазначається, що в криміналістичній
літературі зроблено чимало спроб сконструювати поняття протидії розслідуванню. Аналіз
запропонованих дефініцій дозволяє зробити висновок про відсутність єдності поглядів на
сутність цієї категорії [4].

С. Казіахмедов зауважив: „У жодній європейській країні немає тих перешкод у здійсненні
кримінального судочинства, які часто-густо зустрічаються у нас. У цих країнах неприпустимо,
щоб свідок, потерпілий, інші учасники кримінального судочинства багаторазово не з’являлися
за викликами органу слідства, щоб навіть очевидці злочину відмовлялися давати свідчення,
посилаючись на свою непоінформованість; щоб свідок, потерпілий і навіть експерт або
спеціаліст у ході розслідування і судового розгляду багаторазово змінювали свої показання і
залишалися безкарними, щоб адвокати, використовуючи свої повноваження всупереч закону
та адвокатської етики, ставали чи не спільниками злочинців” [5, с. 36].

Вивченням цього питання займалося багато видатних учених. Питання протидії
розслідуванню були предметом досліджень Р. С. Бєлкіна, О. І. Гурова, Л. Я. Драпкіна,
О. Р. Ратінова та інших учених-криміналістів. Окремі аспекти протидії розслідуванню розглядав
ще Ганс Гросс у своїй роботі „Керівництво для судових слідчих як система криміналістики”.
Так, він писав про дачу неправдивих показань, про удавання (симуляцію хвороб) з боку
обвинуваченого чи важливого свідка під час допиту [6, с. 125–137]. У своїй роботі він, зокрема,
описав типові для того часу способи приховування крадіжок, шахрайств і умисних убивств,
характерні сліди їх застосування, а також природу неправдивих показань свідків і
обвинувачених. З урахуванням їх особливостей Г. Гросс запропонував методи їх виявлення,
подолання й використання знань про них у слідчій практиці. Протягом більше ніж століття
розвитку криміналістики питання протидії розслідуванню привертали увагу багатьох
вітчизняних і зарубіжних криміналістів. На початку ХX ст. ці питання розглядали Е. Анушат,
А. Вейнгарт, В. Давидов, С. М. Трегубов, В. І. Громов, І. М. Якімов, а в останні десятиліття
XX ст. – В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, А. Ф. Волобуєв, О.Ф. Долженков, А. В. Дулов, В. Г. Гончаренко,
С. Ю. Журавльов, Г. Г. Зуйков, А. В. Іщенко, В. М. Карагодін, Н. С. Карпов, І. П. Козаченко,
В. П. Колмаков, В. О. Коновалова, В. П. Корж, В. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, В. Т. Нор,
В. О. Образцов, В. А. Овечкін, Ф. М. Сокиран, В. Ю. Шепітько, М. Є. Шумило та ін. Однак, як
показує аналіз опублікованих праць із цієї проблеми, у теорії криміналістики дотепер не
вироблено загальноприйнятого визначення поняття діяльності злочинців та інших зацікавлених
осіб щодо протидії розслідуванню. Із часу видання Г. Гроссом „Керівництва для судових слідчих
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як системи криміналістики” (1898 р.) у публікаціях різних авторів здебільшого розглядаються
види прояву протидії розслідуванню – інсценування, давання неправдивих показань, відмова
від давання показань, неправдиве алібі, негативні обставини тощо. Науковці описують
переважно загальні рекомендації щодо виявлення, нейтралізації й попередження відомих у
слідчій практиці форм протидії розслідуванню безвідносно до певного виду, групи злочинів,
зокрема вимагань – одного з найпоширеніших злочинів, учинюваних організованими
групами, злочинними організаціями. Об’єктивну й досить точну характеристику сучасного
стану криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів з подолання
протидії розслідуванню дав Р. С. Бєлкін. Він зазначив, що на сьогодні серйозних наукових
розробок у цій галузі мало, незважаючи на особливу актуальність і гостроту проблеми протидії
розслідуванню. У зв’язку з появою у злочинців більш широких можливостей протидії процесу
розслідування назріла нагальна потреба переосмислити її зміст і сутність, розроблення
комплексних методів боротьби з нею.

Деякі автори розглядали питання подолання протидії при провадженні окремих слідчих
дій, зокрема при допиті (І. О. Биховський, А. М. Васильєв, Г. Г. Доспулов та ін.). Особливості
розслідування в умовах протидії, що вчиняється, порушували у своїх наукових роботах,
присвячених проблемам слідчих ситуацій, О. Я. Баєв, І. Ф. Герасимов, М. П. Яблоков та ін.
Протидію розслідуванню злочинів необхідно сприймати як певною мірою природне явище,
пам’ятати про яке необхідно завжди. Це випливає з самої сутності слідчої діяльності, для якої
характерним є подолання опору з боку незацікавлених в успішному розслідуванні справи
осіб. На думку психологів та соціологів, конфлікт притаманний будь-якому виду діяльності
людини. Не є винятком і діяльність слідчого. Через це найбільшу загрозу збереженню доказів
становить не плин часу, а свідома протидія осіб, зацікавлених у перекручуванні результатів
розслідування. Цим розслідування злочинів найбільше відрізняється від інших видів
пізнавальної діяльності. Певною мірою протидія існує при розслідуванні практично кожної
кримінальної справи. Протидія, що проявляється в приховуванні підозрюваними та
обвинуваченими відомостей про обставини вчинених ними злочинів, даванні свідомо
неправдивих показань чи відмові давати їх зовсім, характерна для більшості кримінальних
справ, зазвичай долається слідчими та дізнавачами без особливих труднощів, у тому числі
завдяки розробленим на основі наукових знань і практичних навичок спеціальним тактичним
прийомам.

Щодо питання розробки конкретної системи прийомів і способів подолання протидії
розслідуванню, то за незначним виключенням (В. П. Бахін, В. М. Карагодін, В. С. Кузьмічов,
С. Ю. Журавльов, С. І. Мєдвєдєв, В. А. Овєчкін) воно залишається недостатньо вирішеним
порівняно з потребами практики. Цій проблематиці присвятив докторську дисертацію та
монографію В. М. Карагодін („Подолання протидії попередньому розслідуванню”,
Свердловськ, 1992), у якій зробив спробу охарактеризувати та визначити поняття протидії,
запропонував класифікацію її актів і зупинився на проявах протидії з боку представників, та
С. Ю. Журавльов у дисертації „Протидія діяльності у розкритті та розслідуванні злочинів та
тактика його подолання” (Нижній Новгород, 1992) розглянув діяльність органів слідства та
дізнання у розслідуванні злочинів у галузі економіки.

Протидія розкриттю і розслідуванню злочинів не є „винаходом” сучасної злочинності.
Протидія у прагненні злочинців уникнути кримінальної відповідальності та покарання існувала
завжди, з того часу, як держава стала переслідувати винних у скоєнні злочинів, та як об’єктивно
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існуюче явище знайоме людству давно. Про різні форми протидії (здебільшого, приховування
злочину, вплив на потерпілих, свідків) згадувалося в документах давнього світу (епохи Рамзеса
ІХ (XII–XI ст. до н.е.), середньовіччя (Салічеська правда франків, німецький збірник „Кароліна”
(1532 р.), „Молот відьом”) та інших історичних етапів [7, с. 54; 8, с. 132–135].

Певна протидія розслідуванню з боку підозрюваних, обвинувачених у межах дозволеного
законом, є їх невід’ємним правом, що використовується для захисту своїх інтересів, характерна
для багатьох кримінальних справ і, як правило, долається без особливих труднощів. Проте
раніше дії злочинців найчастіше зводилися до одиничних актів скоєння злочинів (навіть якщо
їх було декілька), і для злочинця головним було не залишити слідів, за якими його могли б
встановити та викрити. У зв’язку з цим основними заходами були приховування і знищення
слідів злочину. На сьогодні злочинність змінилася не лише кількісно, але й якісно, і виявляється
не в окремих актах злочинів, а в системі злочинної діяльності [9, с. 9].

Аналіз досліджень науковців свідчить про відсутність серед учених якого-небудь єдиного
розуміння протидії розслідуванню. Одними з перших у своїх роботах визначення протидії
розслідуванню намагалися дати В. П. Колмаков і А. В. Дулов. На їх думку, це „процес пошуку
істини і боротьби із протидіючими йому силами” та „...свідомо активних дій, спрямованих на
зрив, зміну цілей” слідчої дії [10, с. 6; 11, с. 95]. Існує визначення протидії розслідуванню як
самостійного виду злочинної діяльності або системи поведінкових актів, які спрямовані проти
досягнення слідчим тактичних і правових цілей [12, с. 190]. Протидія також розглядається як
навмисна діяльність з метою перешкоджання розслідуванню і встановленню істини у
кримінальній справі [13, с. 69], як будь-яка протиправна діяльність обвинуваченого
(підозрюваного), та осіб, які йому сприяють, з метою ухиляння від відповідальності або
максимального її пом’якшення [14, с. 26].

Р. С. Бєлкін вживав термін „протидія” у своїх роботах, зазначаючи при цьому, що,
характеризуючись загалом як протидія слідству, тактика сумлінних учасників слідчих дій може
виражатися у пасивному та активному опорі зусиллям слідчого встановити істину у справі.
„Перешкоджання розслідуванню, – за визначенням Бєлкіна, – полягає у недопущенні
включення відповідної доказової інформації до сфери кримінального судочинства та
використання у процесі розслідування. Ця діяльність здійснюється різними способами
приховування злочину” [15].

Також Р. С. Бєлкін зазначав, що, якщо раніше під протидією розслідуванню розуміли
переважно різні форми та способи приховування злочинів, то зараз це поняття наповнилося
більш широким змістом і може бути визначено як навмисна діяльність з метою перешкоджання
вирішенню завдань розслідування і зрештою – встановленню істини у кримінальній справі.
Далі автор визначає протидію як перешкоджання здійсненню особами, які провадять попереднє
розслідування, їх процесуальних повноважень.

С. Ю. Журавльов розмежовує поняття „протидія розслідуванню” та „приховування
злочину” і зазначає, що першим терміном дослідники майже не користуються, але це не
може слугувати аргументом його неправильності. Крім того, щоб підтвердити свій висновок,
С. Ю. Журавльов посилається на проведений ним огляд літературних джерел щодо цього,
зазначаючи, що автори мають на увазі не приховування злочину взагалі, а приховування
слідів злочину, що власне звужує обсяг поняття; внаслідок вузькості обраного поняття часто
використовуються терміни з „ранньої” криміналістики (такі, як „марка професії”, „уловка”,
чи абстрактні вислови типу „спосіб ухилення від відповідальності”). Після цього автор робить
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висновок, що термінологічні нюанси не настільки невинні, коли враховувати, що вони
перешкоджають адекватному відображенню у науці реалій практики [16, с. 87]. Сам
С. Ю. Журавльов пропонує визначати протидію як систему дій (чи бездіяльності), яка
спрямована на досягнення мети приховування злочину шляхом недопущення залучення його
слідів до сфери кримінального судочинства та їх подальшого використання як судових доказів.
Інші криміналісти використовують термін „протидія”, здебільшого, як синонім для визначення
поняття „приховування злочину”. В. М. Карагодін, узагальнивши основні риси протидії
(цілеспрямовані дії, які являють собою частину чи навіть окремий вид діяльності; структурний
елемент конфліктної взаємодії; вид комунікативної діяльності, пов’язаної з впливом на людей),
визначає її як специфічний вид соціальної діяльності, характеризує протидію попередньому
розслідуванню як навмисні дії (чи систему бездіяльності), які спрямовані на перешкоджання
виконанню завдань попереднього розслідування та встановленню об’єктивної істини у
кримінальній справі.

Отже, на сьогодні існує досить широкий спектр неоднозначних, різних за обсягом і змістом
визначень протидії розслідуванню злочинів, що свідчить про продовження процесу її
теоретичного осмислення [17, с. 199]. Проте уточнення поняття і сутності протидії
розслідуванню – це не лише теоретичні вишукування, а створення умов для її предметного
вивчення, розробки конкретних рекомендацій по її виявленню та подоланню.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ОПЕРАТИВНО-
РОЗШУКОВОЇ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ

ТАКТИКИ
У статті на основі наукових праць учених досліджено теоретичні аспекти

співвідношення понять „оперативно-розшукова” та „криміналістична тактика”,
проаналізовано історичні шляхи їх виникнення та становлення. Дано авторське визначення
дефініції „оперативно-розшукова тактика”.

On the basis of already having a place of scientific works of scientists studied the theoretical
aspects of the relationship between „оperational” and „forensic tactic”, analyzes the historical
ways of their origin and formation, given the authors’ definition of definition of оperational
tactics.

Ключові слова: юридична наука, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність,
криміналістична тактика, оперативно-розшукова тактика.

Дослідження свідчать, що криміналістика та теорія оперативно-розшукової діяльності
найбільш близькі за теоретичним і практичним змістом юридичні науки. Вони мають одні
об’єкти вивчення: злочинну діяльність різних видів і діяльність по її розкриттю. Багато загального
і в історії їх розвитку, тактиці та методиці проведення слідчих дій та оперативно-розшукових
заходів. І це не випадково, бо вихідні теоретичні положення, прийоми та методи оперативно-
розшукової діяльності, які використовують сьогодні, сформувалися у рамках криміналістики.
Відповідно багато положень і рекомендацій криміналістики лягли в основу зазначеної наукової
дисципліни. Вказані дисципліни відіграють важливу роль у забезпеченні розкриття
злочинів [1, с. 36].

Науковою розробкою цього питання займалися такі вчені, як В. К. Антонов, О. М. Бандурка,
Б. І. Бараненко, В. І. Василенчук, В. О. Глушков, О. М. Джужа, О. Ф. Долженков,
О. Є. Дідоренко, В. П. Євтушок, В. П. Захаров, В. А. Іщенко, О. О. Кісільов, І. П. Козаченко,
О. І. Козаченко, Ю. Я. Кондратьєв, В. В. Матвійчук, Д. І. Никифорчук, В. А. Некрасов,
С. І. Ніколаюк, М. А. Погорецький, І. І. Приполов, В. О. Селюков, І. В. Сервецький,
О. П. Снігерьов, А. Г. Цвєтков, І. Р. Шинкаренко, А. Ю. Шумилов, М. Є. Шумило та інші.

Тактика – це широке і об’ємне поняття, яке використовують у багатьох сферах колективної
практики. Але вперше термін „тактика” з’явився у військовій науці, у зв’язку з чим тактика
набула найбільшого і водночас однозначного розвитку, оскільки її застосування продиктовано

© Бірюков Г. М., 2011



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(55) 2011 247

станом озброєної боротьби, сторони якої ставлять за мету знищення супротивника та
збереження своїх сил.

Тому ще на початковому етапі наукового вивчення прийомів слідчої роботи і ОРД
криміналісти запозичили термін „тактика” із військової науки, тому що він відповідає найбільше
за змістом практичній діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.

Зокрема, у роботах криміналістів зазначалося, що тактика є такою само необхідною
приналежністю розкриття злочинів, як військова тактика у військовому мистецтві, роблячи
акцент на необхідності тактики у зв’язку з маскуванням злочинності: „тактика є неминучим
адекватним засобом у боротьбі проти хитрих злочинців” [2, с. 727].

Аналіз наукових досліджень з питань становлення оперативно-розшукової тактики свідчить,
що її фундамент закладено у таких науках, як кримінальне право, криміналістика, а в
подальшому оперативно-розшукової діяльності.

Термін „криміналістика” (від лат. criminals – те, що стосується злочину) вперше вживається
наприкінці ХІХ ст. австрієць за походженням, який працював судовим слідчим у Австро-
Угорщині, а згодом викладав в університеті м. Чернівці – Гансом Гросом.

Зародження криміналістики пов’язане із соціальним замовленням держави і суспільства
науці – розробити нові засоби і методи розкриття і розслідування злочинів в умовах появи
професіональної та організованої злочинності. Історично криміналістика постала з надр
кримінально-процесуальної науки й тому тісно пов’язана з теорією доказів. Цим визначається
її призначення, коло закономірностей, що входять до її предмета [3, с. 7].

Ми поділяємо думку вчених, які визначають, що криміналістику можна розглядати в трьох
аспектах: як науку, як практичну діяльність з використання наукових знань і технічних засобів,
прийомів і методів розкриття, розслідування та запобігання злочинам [4, с. 6–7].

Аналіз наукових праць учених показує, що у складі науки криміналістики робила свої
перші кроки наука „оперативно-розшукова діяльність”.

У кримінально-процесуальній літературі у другій половині ХІХ ст. з’явилися перші
теоретичні роздуми про місце, роль ОРД у розкритті злочинів, оскільки дізнання в цей період
здійснювалося прийомами і засобами кримінального пошуку, вчені-процесуалісти того часу
прагнули розібратися стосовно понять дізнання і пошуку.

Так, А. А. Квачевський розглядав дізнання в широкому і вузькому розумінні. у широкому
розумінні все попереднє провадження у справі, включаючи і оперативно-розшукові дії,
спрямовано на знаходження і фіксацію прихованих, таємних винуватців злочину. У вузькому
– тільки ОРД, спрямовану лише на збирання ознак злочинного характеру. І. Я. Фойницький у
своїх працях приділяв увагу аналізу методів кримінального пошуку. В. К. Случевський,
враховуючи роль пошуку в дізнанні, вважав, що метою дізнання є лише „виявлення злочинного
характеру протидії”, а „подальші дії по розшуку і знаходження злочинця” є завданням слідчого.
Тобто учений дізнання, по суті, зводив лише до кримінального пошуку (ОРД).

У рамках вітчизняної криміналістики, на її теоретичній і практичній базі, розпочала
розвиватися теорія і практика ОРД у СРСР. Відповідно в зарубіжній і вітчизняній криміналістиці
на початку ХХ ст. сформувалось уявлення про подвійну сферу застосування рекомендацій
криміналістики – в процесуальній (розслідування) і непроцесуальній (ОРД). Тому і окремі її
рекомендації часто мали подвійний характер. І це закономірно, криміналістика в цей час уже
набула стабільного характеру і мала досить чіткі перспективи розвитку, а також це була наука



248                                                                                                             Право

про слідче вміння, частиною якого було вміле ведення розшукової роботи. Вона просто
зобов’язана була теоретично і практично сприяти ОРД.

Значний вклад у розробку тактико-методичного і технічного арсеналу ОРД зробили такі
європейські криміналісти, як А. Вейнгардт, Р. Гейндль, Г. Шнейкерт, В. Штибер та інші. Багато
праць зазначених авторів прямо були адресовані оперативникам, в яких вони показали, як
знання прийомів і методів криміналістичної тактики і техніки можуть бути використані в
розшуковій роботі.

Роботи І. Н. Якімова „Криминалистика. Уголовная тактика” використовували як навчальний
підручник не тільки в криміналістиці, а також і в ОРД.

Науковець у своїх дослідженнях дає характеристику злочинця свого часу, таємних способів
їх спілкування і поведінки до і після здійснення злочину. Разом з тим показує: що повинні
знати оперативники з сфери кримінально-процесуального права і тактики дій; які засоби
приховування зовнішності їм необхідні для розшукової роботи (в тому числі і засоби
приховування зовнішності, зміни фігури тощо); як вони повинні діяти з метою попередження
і припинення злочинів. Тактичні рекомендації по проведенню окремих дій мали не тільки
слідчий, але і розшуковий характер. Ця частина роботи так і називалася „Тактика следственно-
оперативных действий” [2, с. 51–53].

Відомий криміналіст того часу А. І. Вінберг писав, що тактика і методика розслідування
злочинів тісно пов’язані з оперативно-розшуковою діяльністю. Більше того, ці два напрями
взаємно збагачують один одного [5, с. 420].

Доповнюючи А. І. Вінберга, у своїх працях Р. С. Бєлкін підкреслював, що криміналістика,
яка виникла як система наукових методів збору і дослідження доказів, у своєму розвитку
обов’язково повинна була звертатися до вивчення допоміжної щодо розслідування злочинів
тактики оперативно-розшукової діяльності [4, с. 24], практики боротьби зі злочинністю, так і
внаслідок безпосередніх уявлень про предмет криміналістики, під яким окремі автори
розуміють лише технічні прийоми і методичні рекомендації щодо розкриття, розслідування
злочинів [6, с. 24].

Аналіз наукових досліджень показує, що разом з виникненням науки криміналістики
з’явилося поняття „криміналістична тактика”, яке поступово стало прообразом тактики
оперативно-розшукової.

У різні періоди існували різні підходи та різне трактування поняття „криміналістична
тактика”.

У перших роботах вітчизняних криміналістів післяжовтневого періоду тактику називали
„кримінальною” та визначали як систему доцільних способів переслідування злочинця для
його затримання та знешкодження.

А. Н. Васильєв у свій час стверджував, що тактика – це „метод дії в розслідуванні для
досягнення мети, розрахований на оптимальний ефект при відносно мінімальному витрачанні
часу та сил” 1971 р. [7  с. 3].

На думку А. В. Дулова та В. Л. Нестеренка, слідча тактика являє собою частину
криміналістики, яка розробляє рекомендації, необхідні для процесу збирання та дослідження
доказів, на основі яких встановлюється факт злочину, винні особи, ступінь їх відповідальності,
встановлюється об’єктивна істина у справі (1971 р.) [8, с. 3].

Р. С. Бєлкін, Е. М. Лівшиц у своїй роботі „Тактика слідчих дій” зазначають: „Криміналістична
тактика – це система наукових положень та розроблюваних на її основі рекомендацій по
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організації та плануванню досудового та судового слідства, визначенню лінії поводження
осіб, які здійснюють доказування, та прийомів проведення окремих слідчих дій, які спрямовані
на збір та дослідження доказів, на встановлення причин та умов, які сприяють здійсненню та
укриттю злочинів (1997 р.)” [9].

Авторський колектив В. С. Кузьмічов, Г. І. Прокопенко дають своє визначення
криміналістичної тактики.

Криміналістична тактика – розподіл криміналістики, що являє собою систему наукових
положень і розроблених на основі практичних рекомендацій з організації та планування
попереднього і судового слідства, визначення лінії поведінки осіб, які проводять розслідування,
і прийомів конкретних слідів і судових дій, спрямованих на збирання та дослідження доказів,
на встановлення обставин, що сприяли вчиненню чи приховуванню злочинів [10, с. 181].

Але, на думку автора, найбільш детальне, конкретне та всеохоплююче визначення поняття
„криміналістична тактика” дано у підручнику „Криміналістика” за редакцією В. Ю. Шепітька.
Криміналістична тактика є відносно самостійною частиною науки криміналістики. Це система
наукових положень і рекомендацій щодо організації та планування досудового і судового
слідства, які розробляються на основі визначення оптимальної лінії поведінки осіб, прийомів
провадження слідчих і судових дій, спрямованих на збирання та дослідження доказів і
встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину [11, с. 179].

Як було визначено раніше, оперативно-розшукова діяльність поступово вийшла як
самостійна наука з такої науки, як криміналістика. Вчені в галузі криміналістики розуміли, що
боротися зі злочинністю одними тільки гласними силами та засобами важко або й зовсім
неможливо. Вони бачили необхідність виходу з криміналістики нової науки зі своїм предметом,
принципами, методами, силами та заходами, якою далі і стала оперативно-розшукова
діяльність.

На початку 60-х років у науці криміналістиці стверджується прогресивний погляд на
самостійний характер ОРД як наукової дисципліни. Але це не було випадково. Стосовно цього
англійський учений Джон Бернал у своїй науковій праці „Наука в історії суспільства” вказує,
що історичними передумовами виникнення науки є виникнення нових завдань, які суспільство
повинно вирішувати в інтересах свого подальшого існування. Нові наукові галузі, які спочатку
розвивались як частина інших наук, можуть стати самостійними лише тоді, коли досягнуть
певного рівня пізнання, наберуть емпіричних матеріалів і їх теоретичного
осмислення [12, с. 15].

Після виникнення та становлення науки „оперативно-розшукова діяльність” з’явилась і
одна з її основних частин „оперативно-розшукова тактика”.

Проаналізувавши наукові дослідження, можна стверджувать, що поняття „оперативно-
розшукова тактика” вчені, фахівці в галузі ОРД почали використовувати не відразу.

Так, в одній групі визначень воно сформульовано, як система наукових рекомендацій
тактичного характеру, заснованих на принципах оперативно-розшукової діяльності і
спрямованих на виконання завдань, що поставлені перед органами дізнання (або ширше –
завдань, передбачених процесуальним законом) (Лукашов В. А.), в інших воно визначається
як спосіб дій, лінія поведінки суб’єктів, що здійснюють оперативно-розшукові заходи з
використанням відповідних сил, засобів і методів (Лук’яненко А. Г., Тагіров Т. Т.), у третій –
під тактикою ОРД розуміється система пошукових (розвідувальних) методів і прийомів, за
допомогою яких забезпечуються найбільш оптимальні результати боротьби зі злочинністю
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(Синілов Г. К.), у четвертій – розглянуте поняття трактується як власна діяльність суб’єктів
ОРД, яка здійснюється за допомогою реалізації прийомів, методів для подолання протидії
злочинців (Митрофанов Е. А., Семенов А. В.) [13].

Однією з перших робіт, присвячених визначенню поняття „оперативно-розшукової
тактики”, є наукова праця І. Якимова „Сучасне розшукове мистецтво”, в якій оперативно-
розшукову тактику він називає розшуковим мистецтвом. І. Якимов зазначав, що, розшукова
мистецтво має свою теорію, яка базується на науці кримінального права, до складу якої
входила криміналістика (криміналістична техніка та криміналістична статистика); на знаннях
злочинного середовища, сучасного злочинця, його звичок, поглядів і злочинних професій, на
особистих якостях і здібностях, необхідних для особи, яка бажає оволодіти цим мистецтвом [14].

Авторський колектив Є. О. Дідоренко, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв та інші у
підручнику „Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ” підкреслюють, що
наукові основи сучасної тактики боротьби з правопорушеннями та злочинністю заклали
працівники центррозшуку НКВС РСФСР (1918 р.) та його науково-технічного відділу. Старший
інспектор центррозшуку (пізніше професор університету) І. Н. Якимов у наукових роботах
зазначав, що розшукове мистецтво (тактика) повинно бути віднесено до найвищих мистецтв,
бо його об’єктом є не мертвий капітал, як, наприклад, живопис, культура, музика, а
люди [15, с. 311].

Отже, на підставі розглянутого вище, можемо відзначити, що поняття оперативно-
розшукової тактики історично вийшло з поняття „криміналістична тактика”, у чому й полягає
їх співвідношення.

На нашу думку, оперативно-розшукова тактика – це самостійна частина ОРД, основні
положення якої базуються на наукових дослідженнях учених, передового досвіду роботи
практичних працівників і законодавчих актів, що регулюють боротьбу зі злочинністю, зміст
якої являє собою систему спеціальних прийомів, спрямованих на ефективне попередження,
розкриття злочинів, розшук злочинців та інших осіб, що викликають оперативний інтерес у
правоохоронних органів.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БОРОТЬБИ З
ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ НА

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Розглянуто особливості організованої злочинності та причини її функціонування на

сучасному етапі. Звернуто увагу на актуальність боротьби з організованою злочинністю
та вплив цього процесу на розвиток суспільства. Зроблено висновок про необхідність
належного правового та організаційного забезпечення правоохоронних органів.

The features of organized crime and the reasons for its operation today. Referred to the
urgency of combating organized crime and the impact of the process of development of society.
The conclusion about the need for appropriate legal and organizational support for law
enforcement.

Ключові слова: організована злочинність, організаційне і тактичне забезпечення,
оперативно-технічні заходи, оперативно-розшукова політика.

Протягом останніх років проблема усунення недоліків у сфері боротьби з організованою
злочинністю була предметом жвавої дискусії. У рамках проведеної аналітичної роботи
узагальнено практику діяльності оперативних підрозділів і напрацьовано певний позитивний
досвід у напрямі боротьби зі злочинністю. Водночас виявлено ряд проблем в організаційному
та тактичному забезпеченні діяльності цих підрозділів, які потребують безумовного вирішення.

Над вивченням цих питань працювали такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В. М. Атмажитов,
Б. І. Бараненко, М. П. Водько, В. О. Глушков, Д. Г. Гребельський, О. М. Бандурка,
О. Ф. Долженков, О. О. Дудоров, В. П. Захаров, Я. Ю. Кондратьєв, І. П. Козаченко,
О. Є. Користін, В. В. Лисенко, В. О. Лукашов, А. Г. Лук’яненко, В. А. Некрасов,
С. С. Овчинський, Ю. Ю. Орлов, В. Л. Ортинський, М. А. Погорецький, А. І. Пясецький,
В. Л. Регульський, М. Б. Саакян, М. В. Салтевський, В. О. Сілюков, Г. К. Синілов,
О. П. Снігерьов, І. Р. Шинкаренко, П. В. Цимбал та ін.

Пошук шляхів ефективного вирішення практичних завдань по боротьбі із організованою
злочинністю та визначення чинників, які позитивно впливатимуть на неї, є науковим завданням
цієї публікації.
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Основним стратегічним напрямом діяльності правоохоронних органів на сучасному етапі
є формування емпіричного матеріалу та розробка на його основі методик щодо викриття,
попередження та розкриття злочинів, що вчиняються організованими злочинними
організаціями.

І. П. Козаченко зазначає, що Закон України ,,Про оперативно-розшукову діяльність” ,,…є
важливим законодавчим актом, який у систематизованому вигляді містить практично всю
систему оперативно-розшукових заходів” [3, с. 8]. ,,Враховуючи особливу небезпеку
організованої злочинності, закон надав право спеціальним підрозділам мати централізовані
банки даних про події і факти, що свідчать про організовану злочинність, її причини та умови,
про осіб, які беруть у ній участь” [4, с. 140].

Організована злочинність набула в нашому суспільстві досить небезпечного характеру,
майже до загрози національній безпеці країни. Л. М. Бойцов та І. Я. Гонтар звертають увагу
на те, що загроза національній безпеці, що надходить від організованої злочинності, потребує
об’єднання зусиль як учених, так і практичних працівників правоохоронних органів. І в цьому
поєднанні наука повинна запропонувати для практичної діяльності найбільш ефективні
способи [5].

Дослідники проблем організації оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів
щодо вирішення завдань протидії злочинності в Україні В. О. Глушков та О. Ф. Долженков
відзначають: ,, …аналіз політико-правових процесів в Україні, матеріалів діяльності деяких
правоохоронних органів дозволяє вивести певну парадигму – в Україні наявна така ситуація,
що може за певних умов у найближчому майбутньому вибухнути проведенням ряду
широкомасштабних терористичних актів, що мають як політичне, так і кримінальне
забарвлення” [6].

В. А. Некрасов звертає увагу на те, що ,,на сучасному етапі боротьби з організованою
злочинністю перед правоохоронною системою постає ряд найскладніших завдань, які
зумовлені вимогами активізації діяльності в цьому напрямі та ускладненням боротьби,
викликаної прагненням організованих злочинних формувань створити систему захисту від
соціального контролю, яка б ґрунтувалася на залякуванні, жорстокому насильстві і
широкомасштабній корупції. Тому необхідно переосмислити ключові категорії оперативно-
розшукової діяльності і на підставі цього розробити сучасну концепцію з протидії злочинності
оперативно-розшуковими засобами та заходами” [7, с. 53].

Не викликав сумніву і той факт, що наукові напрацювання вчених ще не повною мірою
використані у практичній діяльності, про що свідчать результати проведених у 2008–2011
роках міжнародних науково-практичних конференцій за участю науковців і практичних
працівників органів податкової міліції.

В енциклопедичній літературі поняття „злочин” визначено як суспільно небезпечну дію
(чи бездіяльність), що чинить, заподіює зло людям. Якщо розглядати злочинність як соціальне
явище, то вона являє собою складне системне, структурне утворення з множинністю
взаємов’язків злочинів і злочинців, яке весь час перебуває в розвитку [8]. Тому співробітникам
оперативних підрозділів необхідно враховувати як зміни якісно-кількісних параметрів
злочинності, соціально-групової поширеності злочинності, так і особливості злочинної
поведінки окремих соціальних груп населення.

Аналіз показників злочинності вказує на те, що значна частина злочинів залишається
нерозкритою через високий рівень латентності, яка реально існує та впливає на життя
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суспільства. Невипадково Кабінетом Міністрів України 1 грудня 1998 р. була затверджена
Програма вивчення причин латентності злочинів та розробки засобів забезпечення боротьби
з латентною злочинністю [1, с. 10].

Успішна боротьба з організованою злочинністю насамперед передбачає глибоке вивчення
злочинів різних категорій з розкриттям їх рівня, структури, динаміки, причин і умов їх вчинення
та розробку на цій основі програм ефективних заходів профілактики.

Особливу небезпеку організована злочинність для суспільства становить тоді, коли воно
перебуває у стані реформування та розбудови державно-правової системи. Сприятлива для
організованої злочинності ситуація містить у собі загрозу її проникнення практично у всі
сфери суспільних відносин.

Значні матеріальні засоби, що перебувають у розпорядженні організованої злочинності,
сприяють наданню висококваліфікованої юридичної допомоги тим членам кримінальних
угруповань, стосовно яких розпочато кримінальне переслідування. Створювані злочинними
організаціями спеціальні „фонди” допомагають спільникам, які потрапили в поле зору
оперативних підрозділів, уникнути притягнення до кримінальної відповідальності, погрожуючи
або фізично знищуючи свідків, та для підкупу службових осіб правоохоронних органів. Тому
корупція пов’язує, з одного боку, членів злочинних груп, з іншого – службовців державних
установ. Грошові кошти, які організована злочинність використовує як засіб „захисту”
(фінансування) від можливих зазіхань з боку закону, сприяють тому, що корумпований
службовець сам стає членом злочинної організації.

Характерною особливістю організованої злочинності на сучасному етапі є проникнення
представників ОЗГ в апарати адміністративного управління майже до вищих ешелонів влади.
У свою чергу, це ускладнює її суспільну безпеку, зменшує можливості ефективного
функціонування правоохоронних органів, унеможливлює економічний розвиток
країни [9, с. 26].

Структура кримінальних організацій відповідає їх конспіративному характеру, а тому
передбачає, зокрема, суворий розподіл обов’язків і відсутність контакту між особами, що
діють на різних рівнях системи. Тому, коли правоохоронні органи затримують, наприклад,
виконавця якогось кримінального злочину, найчастіше нитка на ньому й
обривається [9, с. 24–25].

Сьогодні необхідно також усвідомлювати, що функціонуванню організованої злочинності
сприяє недосконалість чинного законодавства. На нашу думку, основними причинами, що
визначають такий стан боротьби зі злочинністю, є:

1) малоефективна діяльність державної політики в напрямі протидії антисоціальним
явищам;

2) недостатність методичних розробок щодо виявлення, попередження та розкриття
злочинів;

3) обмеження фінансового забезпечення діяльності оперативних підрозділів
правоохоронних органів;

4) відсутність належного соціально-правового захисту як самих працівників оперативних
підрозділів, так і осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності;

5) низький рівень професійної підготовки працівників оперативних підрозділів і велика
кадрова плинність;
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6) відсутність необхідного на сучасному етапі психологічного забезпечення та реабілітації
працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів;

7) відсутність належної взаємодії оперативних підрозділів з прокуратурою та судом
внаслідок небажання напрацьовувати практику порушення та розслідування кримінальних
справ зазначених категорій;

8) відсутність дієвої взаємодії між оперативними працівниками та слідчими по
забезпеченню оперативного супроводу розслідування кримінальних справ тощо.

„Однією з найважливіших проблем на сучасному етапі розвитку оперативно-розшукової
діяльності є науково обґрунтоване визначення організаційно-управлінських основ”, – зазначає
І. П. Козаченко, – які „диктують необхідність узгодження, координації всіх служб, підрозділів і
окремих працівників, які виконують оперативно-розшукову функцію, скерування їх спільних
зусиль на досягнення поставленої мети і отримання кінцевих позитивних результатів: у
попередженні, розкритті злочинів, розшуку зниклих злочинців” [3, с. 118].

Доцільно також звернути увагу на те, що на сучасному етапі злочинні організації мають
великі міжнародні зв’язки, що істотно ускладнює роботу і національних органів по боротьбі
з цим негативним явищем. Інтернаціоналізація злочинності становить все більшу зростаючу
небезпеку для світової спільноти. Очевидною є неспроможність держав подолати прояви
транснаціональної організованої злочинності. Наприклад, за своїм змістом і ступенем
суспільної небезпеки такі злочинні діяння, як легалізація (відмивання ) доходів організованими
групами, торгівля людьми, тероризм впритул наблизилися до міжнародних злочинів.

Тому боротьба із організованою злочинністю багато в чому залежатиме, по-перше, від
альтернативи, яка може бути запропонована більшості рядових учасників організованих
злочинних об’єднань з погляду їх легальної зайнятості та отримання легальних доходів; по-
друге, від успішної конкуренції легальних послуг, які можуть бути запропоновані населенню
замість „тіньових”; по-третє, від успішної протидії проникненню організованої злочинності в
державні структури, тобто реальної і ґрунтовної боротьби з корупцією.

Необхідно зазначити, що основні заходи боротьби з організованою злочинністю є досить
складними, їх результати будуть безпосередньо впливати на процес зміни закономірності
розвитку суспільства. Особливо актуальним це завдання є у перехідному періоді, у якому
перебуває сьогодні Україна.

Досить впевнено можна говорити, що лише комплексне використання оперативно-
розшукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів дозволить більш ефективно
вирішувати практичні завдання по боротьбі із організованою злочинністю. Фактично вже
сьогодні необхідно говорити про вироблення єдиної оперативно-розшукової політики для
боротьби із злочинністю [10, с. 9].

На нашу думку, одним із основних чинників, який позитивно впливатиме на стан боротьби
зі злочинністю, повинний бути високий рівень інтелектуального розвитку працівника
оперативного підрозділу як суб’єкта оперативно-розшукової діяльності. На кожному кроці
свого професійного зростання оперативний працівник повинний вносити суттєві корективи,
метою яких буде вироблення дієвих заходів, що сприятимуть досягненню запланованої цілі.

Практика показує, що відсутність у працівника оперативного підрозділу віртуального
уявлення про бажане отримання позитивного результату (цілі) та незабезпечення для цього
відповідних умов (знання оперативної обстановки, аналіз матеріалів про ознаки вчинення
злочину, моніторинг вчинених злочинів, уміле застосування методів ОРД, агентурне перекриття
об’єкта оперативної розробки тощо) не дозволяє досягнути очікуваних результатів.
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Підводячи підсумки дослідження, необхідно зазначити, що сучасні перетворення в
політичному та економічному житті України ставлять питання про необхідність докорінно
переглянути стан боротьби із організованою злочинністю, яка залишається однією із важливих
наукових і практичних проблем удосконалення правових основ оперативно-розшукової
діяльності правоохоронних органів, криміналістичної тактики, підвищення ефективності
розкриття і розслідування злочинів, швидкого встановлення винної особи, справедливого
застосування покарання, відшкодування у повному обсязі нанесених державі матеріальних
збитків, усунення причин та умов, які сприяли їх вчиненню. Лише належне правове та
організаційне забезпечення  правоохоронних органів дозволить виробити тактику протидії
організованій злочинності, сприятиме професійному та оперативному реагуванню на зміни
оперативної обстановки, раціональному використанню сил і засобів оперативно-розшукової
діяльності, що забезпечить дієвий вплив на криміногенну злочинність і стабільність
економічного розвитку держави.
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СЛУЖБОВА ОСОБА ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ
СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ: КОЛІЗІЯ НОРМ
ЗАГАЛЬНОЇ ТА ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИН

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
У статті досліджено питання правової колізії щодо існування різних визначень одного

поняття „службова особа” в Кримінальному кодексі України. Запропоновано рекомендації
з урахуванням ознак службової особи як спеціального суб’єкта залежно від виду складу
злочину.

The article investigates the problem of legal collision as for existence of different definitions
of the notion ,,the official” in the Criminal Code of Ukraine. The recommendations which take
into consideration characteristics of the official as a special object depending on the body of the
crime are proposed.

Ключові слова: спеціальний суб’єкт злочину, службова особа, правова колізія.

Законом України від 7 квітня 2011 р. стаття 18 Кримінального кодексу України (далі – КК)
викладена в редакції, що містить визначення поняття службової особи як спеціального суб’єкта
злочину [1]. Така новела потребує свого осмислення з метою, зокрема, виявлення меж
застосування дефініції ст. 18 КК з урахуванням одночасного існування визначення службової
особи у примітці до ст. 364 КК.

У теорії кримінального права дослідженню проблеми поняття „службова особа” як
спеціального суб’єкта злочинів присвячено чимало наукових праць [див., напр., 2–10]. Однак
усі вони стосуються, як правило, злочинів у сфері службової діяльності (розділ XVII Особливої
частини КК), тобто зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК), перевищення
влади або службових повноважень (ст. 365 КК), службове підроблення (ст. 366 КК), службова
недбалість (ст. 367 КК), одержання хабара (ст. 368 КК), провокація хабара (ст. 370 КК).

Водночас необхідно враховувати, що поняття „службова особа” використовували раніше
і використовують законодавці зараз при формулюванні складів злочинів не тільки в розділі
XVII Особливої частини КК, але в більшості розділів Особливої частини КК (за винятком
розділів I, XI, XVI і XIX)1. Наприклад, діяння, передбачене ст. 212 КК „Ухилення від сплати

1
 У межах цієї статті не розглядаються склади, в яких суб’єктами або потерпілими є спеціальні

види службових осіб – державні діячі, працівники правоохоронних органів, судді тощо, ознаки яких
визначені окремими законами чи іншими нормативними актами.
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податків, зборів (обов’язкових платежів)” вчиняється, зокрема, „службовою особою
підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності”. Науковці у своїх
дослідженнях висловлюють пропозиції поширити визначення службової особи, яке наведено
у примітці до ст. 364 КК, на всі норми закону про кримінальну відповідальність, а не лише на
ті, які містяться у розділі XVII „Злочини у сфері службової діяльності” [5, с. 234]. Однак
зрозуміло, що після прийняття нової редакції ст. 18 КК таке рішення виключено.

Крім того, в деяких статтях Особливої частини КК за відсутності прямої вказівки на службову
особу використані такі формулювання: „у зв’язку з виконанням службових обов’язків”, „у
зв’язку з службовою діяльністю”, „з використанням службового становища” тощо.

Інколи в таких випадках зміст відповідної статті свідчить про те, що маються на увазі не
тільки службові особи або навіть зовсім не службові особи. Так, у ст. 280 КК йдеться про
„примушування працівника залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського
електричного чи магістрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових
обов’язків шляхом погрози вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням
майна цього працівника чи близьких йому осіб”. Сутність цього злочину, що входить до
розділу XI „Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту”, полягає у створенні
небезпеки заподіяння шкоди суспільним інтересам, здоров’ю та життю громадян, майну
шляхом протидії  діяльності машиністів,  пілотів, операторів насосних станцій тощо, які
виконують не службові, а професійні обов’язки.

Так само, незважаючи на те, що частинами 1 і 2 ст. 328 КК передбачена відповідальність за
розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості
були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, практика відносить
до суб’єкта цього складу злочину не лише службових осіб – усіх працівників, яким відповідні
відомості стали відомими в результаті їх допуску до державної таємниці. Це можуть бути
секретарі-друкарки, оператори шифрувальних машин тощо.

В усіх інших випадках формулювання на кшталт „у зв’язку з виконанням службових
обов’язків”, „у зв’язку з службовою діяльністю”, „з використанням службового становища”
тощо має розглядатися непрямим визначенням службової особи як спеціального суб’єкта
злочину (або як потерпілого від злочину).

З урахуванням викладених вище застережень аналіз КК (станом на 4.11.2001 р.) дозволяє
зробити висновок, що у 38 статтях Особливої частини Кодексу службова особа є спеціальним
суб’єктом основного складу злочину. Це, зокрема, склади економічних злочинів: ч. 1–3 ст. 207
„Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті”; ч. 1–2 ст. 208 „Незаконне відкриття
або використання за межами України валютних рахунків”; ч. 1–2 ст. 210 „Нецільове
використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету
без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням”; ч. 1–2 ст. 211 „Видання
нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати
бюджету всупереч закону”; ч. 1–3 ст. 212 „Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових
платежів)”; ч. 1–3 ст. 2121 „Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”; ст. 218 „Фіктивне банкрутство”; ст. 219 „Доведення до банкрутства”;
ст. 220 „Приховування стійкої фінансової неспроможності”; ст. 221 „Незаконні дії у разі
банкрутства”, ст. 2221 ч. 1–2 „Маніпулювання на фондовому ринку”; ст. 2232 „Порушення
порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів”; ст. 232 „Розголошення
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комерційної або банківської таємниці”; ч. 1–4 ст. 2321„Незаконне використання інсайдерської
інформації”; ч. 1–2 ст. 2322„Приховування інформації про діяльність емітента” тощо.

Доцільно відзначити, що в деяких випадках спеціальний суб’єкт „службова особа” є
обов’язковою (необхідною) ознакою  відповідного складу злочину. Тобто вчинення відповідних
дій іншою (не службовою) особою чи її бездіяльність не створюють складу злочину. Наприклад,
лише службова особа є суб’єктом перешкоджання діяльності народного депутата України та
депутата місцевої ради (ст. 351 КК).

В інших складах злочинів службова особа як спеціальний суб’єкт є альтернативною ознакою
складу злочину. Наприклад, склад злочину, передбачений ст. 220 КК „Приховування стійкої
фінансової неспроможності”, наявний тоді, коли стійка фінансова неспроможність
приховується або громадянином-засновником (учасником), або службовою особою суб’єкта
господарської діяльності.

У більшості випадків основний (самостійний) склад злочину сформульований у частині
першій відповідної статі КК за принципом „одна стаття – один основний (самостійний) склад
злочину”.

Однак в окремих випадках основний склад злочину, що має ознаку спеціального суб’єкта
„службова особа”, розміщений у частині другій (або третій, четвертій тощо) відповідної статті,
а ознаки іншого основного складу, є в частині першій цієї само статті.

Наприклад, заволодіння вогнепальною зброєю (крім гладко ствольної мисливської),
бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними
матеріалами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем
(ч. 2 ст. 262 КК) є основним складом окремого злочину водночас із основним складом, ознаки
якого містяться у ч. 1 цієї статті (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї
(крім гладкоствольної мисливської), бойових матеріалів або заволодіння ними шляхом
шахрайства).

Така законодавча техніка (за принципом „кілька основних складів в одній статті КК”) веде
до громіздких конструкцій кримінально-правових норм, ускладнює їх сприймання, може
призвести до помилок у кваліфікації злочинів. Так, склади злочинів, передбачені частинами
другими статей 308 і 320 КК, характеризуються заволодінням наркотичними засобами,
психотропними речовинами або їх аналогами шляхом зловживання службової особи своїм
службовим становищем. Тобто маємо ідентичні ознаки об’єкта, об’єктивної сторони,
суб’єктивної сторони і суб’єкта. Виникає проблема колізії (конкуренції) двох кримінально-
правових норм. Вирішити цю колізію за допомогою аналізу суто диспозицій ч. 2 ст. 308 і
ч. 2 ст. 320 КК не можна. Лише врахування розбіжностей у назвах вказаних статей дозволяє
припустити, що суб’єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК, є не будь-яка службова
особа, а лише та, на яку покладено обов’язок дотримуватися встановлених правил обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Ще раз підкреслимо
– в диспозиціях частин других статей 308 і 320 ознаки складів двох злочинів повністю збігаються.

Безумовно, така ускладненість у конструкціях складів злочинів створює штучну колізію і
ніяк не відповідає принципу чіткості кримінального закону.

У 33 статтях спеціальний суб’єкт „службова особа” є кваліфікуючою ознакою, що відрізняє
кваліфікований чи особливо кваліфікований склад від основного складу злочину. Це, зокрема,
такі склади економічних злочинів: ст. 206 ч. 3 „Протидія законній господарській діяльності”;
ст. 2091 ч. 2 „Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації
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(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму”;
ст. 229 ч. 3 „Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування,
кваліфікованого зазначення походження товару”; ст. 234 ч. 2 „Незаконні дії щодо
приватизаційних паперів”; ст. 343 ч.1–2 „Втручання в діяльність працівника правоохоронного
органу, працівника державної виконавчої служби”; ст. 344 ч. 2 „Втручання у діяльність
державного діяча”; ст. 376 ч. 2 „Втручання в діяльність судових органів”; ст. 382 ч. 2–3
„Невиконання судового рішення”; ст. 397 ч. 2 „Втручання в діяльність захисника чи
представника особи”.

Нарешті, у 6 статтях службова особа вказана як потерпілий або інша особа, на яку впливає
(намагається вплинути) суб’єкт злочину: ч. 2 п. 8 ст. 115 „Умисне вбивство”; ч. 1–2 ст. 147
„Захоплення заручників”; ч. 1–3 ст. 258 „Терористичний акт”; ст. 350 „Погроза або насильство
щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок”; ч. 1–2 ст. 352
„Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує
громадський обов’язок”; ч. 1–2 ст. 353 „Самовільне присвоєння владних повноважень або
звання службової особи”.

Усі наведені вище варіанти використання в статтях Особливої частини КК поняття „службова
особа” мають характер позитивної ознаки, тобто ознаки, існування якої вимагається для
наявності складу злочину.

Натомість окрему групу складають склади злочинів, в яких ознака „службова особа” має
негативний (обмежувальний, заперечувальний) характер, коли для наявності відповідного
складу злочину потрібна відсутність ознак службової особи. Так, спеціальним суб’єктом
складу злочину, передбаченого ст. 354 КК „Одержання незаконної винагороди працівником
державного підприємства, установи чи організації”, є працівник, „який не є службовою
особою”. Так само спеціальним суб’єктом складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК
„Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених
документів, печаток, штампів”, є працівник юридичної особи будь-якої форми власності,
„який не є службовою особою, приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем,
адвокатом або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням
публічних послуг.

Так, у диспозиціях 79 статей Особливої частини КК (не беручи до уваги статей про злочини
у сфері службової діяльності) для визначення ознак суб’єкта прямо чи опосередковано,
позитивно чи негативно використане поняття „службова особа”.

Для аналізу саме цих складів злочинів потрібно використовувати дефініції статті 18 КК, в
якій службові особи поділяються на чотири групи:

1) особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції
представників влади чи місцевого самоврядування;

2) особи, які в органах державної влади, органах місцевого самоврядування постійно чи
тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням певних функцій;

3) особи, які на підприємствах, в установах чи організаціях постійно чи тимчасово
обіймають посади, пов’язані з виконанням певних функцій;

4) особи, які на підприємствах, в установах чи організаціях постійно чи тимчасово
виконують певні функції  за спеціальним повноваженням.
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Визначення у ч. 3 ст. 18 КК поняття „службова особа” поширюється на усі випадки
застосування цього поняття в КК за винятком статей 364, 365, 368, 3682, 369 КК. Для них
законодавець у примітці 1 до ст. 364 КК сформулював окреме визначення.

Порівняльний аналіз свідчить, що визначення у примітці 1 до ст. 364 КК відрізняється від
загального визначення у ст. 18 КК тим, що вказані вище третя і четверта групи службових осіб
(за нашою класифікацією) набувають статусу службових осіб лише за умови, що відповідні
особи постійно чи тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням певних функцій,
або виконують певні функції за спеціальним повноваженням на державних чи комунальних
підприємствах, в установах чи організаціях.

Отже, в інших статтях КК поняття „службові особи” поширюється на осіб, які постійно чи
тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням певних функцій, або виконують такі
функції за спеціальним повноваженням на підприємствах, в установах чи організаціях
незалежно від їх форми власності.

Також деякі статті КК звужують поняття „службова особа” вказуючи на певну галузь
діяльності такої особи, наприклад, службова особа лікувального закладу (ст. 132 КК), службова
особа суб’єкта господарської діяльності (статті 219–221 КК).

Аналіз норм Особливої частини КК свідчить про те, що законодавець у більшості випадків
вказує на те, що службова особа як спеціальний суб’єкт злочину вчиняє діяння з
використанням свого службового становища або сама можливість вчинення діяння пов’язана
з виконанням суб’єктом службових обов’язків (наприклад, торгівля людьми або інша незаконна
угода щодо людини, вчинені службовою особою з використанням службового
становища (ч. 2 ст. 149 КК), порушення таємниці голосування, вчинене особою з
використанням свого службового становища ч. 2 ст. 159 КК, невиконання або неналежне
виконання службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ст. 137 КК). Однак в
окремих статтях Особливої частини КК законодавець обмежується вказівкою на статус
спеціального суб’єкта „службова особа” (наприклад, порушення законодавства про
референдум, вчинене „іншою службовою особою” (ч. 2 ст. 160 КК). На нашу думку, це не дає
підстав для притягнення за такими статтями КК до кримінальної відповідальності службових
осіб, якщо їх дії (бездіяльність) ніяк не пов’язані з їх службовими функціями, обов’язками,
становищем. Так, умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті, вчинені службовою особою поза часовими, територіальними,
дискреційними межами своїх повноважень (тобто, як фізичною особою), не можуть бути
кваліфіковані за ч. 2 ст. 161 КК за ознакою спеціального суб’єкта „службової особи”.

Вказані вище правові колізії, обумовлені як існуванням різних дефініцій поняття „службова
особа”, так і особливостями використання цього поняття у диспозиціях статей Особливої
частини КК, можуть значно ускладнювати роботу правоохоронних органів по боротьбі з
економічною злочинністю, що зумовлює нагальну потребу удосконалювати редакцію
відповідних статей КК. Це потрібно визначити напрямом подальших досліджень за даною
темою. Першим кроком може бути підготовка узагальнення судової практики застосування
нової редакції ч. 3 ст. 18 КК.
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УКРАИНЫ
В статье затрагиваются актуальные, проблемные вопросы относительно внедрения

судебного прецедента в правовую систему Украины, что позволит оперативно восполнять
существующие пробелы в нормативно-правовых актах и отрабатывать,
совершенствовать судебную защиту прав и свобод граждан.

Надлежащее внимание уделяется анализу судебного прецедента в Англии и других
прецедентных странах.

This article addresses current, problematic issues concerning the implementation of judicial
precedent in the legal system of Ukraine, which will allow us to fill existing gaps in the legal acts
and work, improve the judicial protection of rights and freedoms of citizens.

Due attention is paid to the analysis of judicial precedent in England and other countries of
precedent.
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Судебный прецедент имеет уже вековую историю, но еще к нам практически не пришел.
Ведущая роль в создании и формировании этого правового института принадлежит
королевским судам Англии, которые осуществляли профессиональные юристы [1, с. 165].

Судебный прецедент рождался и определяется в силу двух основных причин: во-первых,
постоянного развития и роста преступности, во-вторых, отставания законодательства от
потребностей борьбы с преступностью и защите прав и интересов граждан. „Опыт развития
демократических стран, причем не только англо-американской группы, – указывает
С. С. Алексеев, – свидетельствует, что высокий уровень правового развития достигается в
обществе тогда, когда суд, опираясь на Конституцию, закон, на общепризнанные права
человека, также и творит право” [2, с. 219].

Централизованная система в Англии и других прецедентных странах способствовала
формированию условий для реализации принципа прецедента и обязательности решениям
вышестоящих судов нижестоящим [3, с. 50–51].

© Бахин В. П., Завидняк В. И. 2011
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Прецедентное право возникло и развивалось на основе „судебных отчетов” и их
публикации, т.е. при создании прецедентов судами высших инстанций. Однако в США
оформилось развитие самостоятельного федерального прецедентного права и прецедентного
права штатов [4]. В итоге последнее в штатах может существенно отличаться, например,
наличие и отсутствие смертной казни, вид этого наказания и пр.

Система романо-германского права основывалась на общности культуры, которое
олицетворяли университеты, принимающие участие в законотворчестве.

Ученые готовят законопроекты на базе изучения и обобщения судебной практики и
зарубежного опыта. В силу этого закон признается важнейшим источником права, а судебная
практика – подчиненной праву. Поэтому при осуществлении правосудия судьи обязаны
руководствоваться законом. Этим обусловлено то, что судебная практика является в прямом
смысле слова источником права для романо-германской правовой системы [5].

При толковании закона и восполнении его пробелов нормотворческая роль судебной
практики установлена для Кассационного Суда Франции. Статья 4 его Гражданского кодекса
запрещает отказ в правосудии по причине отсутствия или неполноты закона и поручает судье
принять решение при молчании, неясности или неполноте закона [6, с. 43–52].

В Италии „судебное решение, пройдя кассационную фазу, может восприниматься другими
судами, стать в процессе правоприменения судебным прецедентом” [7, с. 27–29]. Решения
Пленума Верховного суда Португалии признаются судебным прецедентом, официально
признаны в Испании правотворческие функции за Верховным судом.

В СССР судебный прецедент не признавался и относился к институтам буржуазного права,
но в дальнейшем к правотворчеству – руководящие разъяснения пленумов Верховного суда
и союзных республик [8, с. 20–22]. Фактически юридический прецедент в России уже
существует на уровне высших судебных органов – Конституционного, Верховного и Высшего
Арбитражного судов РФ, которые играют важную роль в современном регулировании и
соотношении права и жизни.

Бывший председатель Конституционного Суда РФ М. В. Баглай отметил: „Если бы у меня
спросили, полезно ли было признание у нас прецедентности судебных решений, я бы в
определенном смысле ответил положительно” [9]. Конкретнее высказывается Б. С. Эбзеев:
„Все решения Конституционного Суда являются источником права, и им присуща
материально-правовая сила закона” [10, с. 5–12].

Судебный прецедент, во-первых, создает основу правовой нормы, а во-вторых, предлагает
разъяснение и толкование вносимого нормативно-правового акта1[11, с. 119].

Постановления Пленума Верховного Суда РФ дополняют отдельные правоположения по
деятельности судов, которые не учтены законодателем [12, с. 21–24]. Так, постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 84 от 8 декабря 1999 года, определяющего направление
судами дел для дополнительного расследования, существенно отличается от действующего и
признано не соответствующим Конституции РФ. При этом подчеркнуто в постановлении,

1
Отсутствие общегосударственного судебного прецедента в Украине и в России приводит к тому,

что городские суды принимают свои решения в интересах инициаторов „рейдерских атак” из любых
регионов страны. Такие решения „выносят суды „любые» за оплаченные „услуги”. Эти решения были
бы отменены верховными судами.

Еще до сих пор не принято ни законодательное, ни судебное решение о судьбе подозреваемых и
осужденных по делам привлекаемого к ответственности маньяка за изнасилование и убийство одного
и того же человека.
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что в процессе рассмотрения уголовных дел суд должен осуществлять только функцию
правосудия [13].

К судебному прецеденту следует отнести судебные решения Пленума Верховного Суда
России по конкретным уголовным и гражданским делам, утвержденные в кассационном и
надзорном порядке Верховным Судом РФ [14, с. 16–23].

В настоящее время в жизни общества судебная практика выполняет нормотворческую
функцию. „Опубликованные судебные решения Верховного Суда, – отмечает А. В. Наумов,
– являются прецедентами толкования уголовно-правовых норм и фактически выполняют
роль подлинного судебного прецедента” [15, с. 8–11].

В России предлагается законодательное закрепление судебного прецедента, создаваемого
высшими судебными органами [16], и, в частности, о статье 6?„судебное правотворчество”:
„ПостановленияКонституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного
Суда РФ по вопросам формулирования правоположений в случае отсутствия нормы права
или закона, являются источником права (судебным прецедентом) и обязательны для
применения судами Российской Федерации” [3, с. 60].

Нам представляется необходимым законодателям Украины включить в УПК статью
„Судебный прецедент”, которая будет способствовать происходящим изменениям в
современной жизни. Это позволит оперативно восполнять существующие пробелы в
нормативно-правовых актах и отрабатывать, совершенствовать судебную защиту прав и
свобод граждан.

Судебный прецедент, когда к судье поступает новое дело, но аналогичное по уже
рассмотренной фабуле другим судом, он может существенно сэкономить время и усилия
для его разрешения. Это задача работающего судьи. А подбор и анализ аналогичных по
содержанию фабул дел следовало бы рекомендовать соискателям кандидатских диссертаций,
которые разрабатывали бы серьезные проблемы для реальных практических тем вместо
пустого анализа „теоретических проблем” [17, с. 444].
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ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РИЗИКАМ У
КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ

БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ
У статті розкрито сутність і значення професійної безпеки та ризиків професії. Автор

проаналізував сучасний стан, тенденції та перспективні напрями професійної безпеки на
виробництві. Запропоновано шляхи удосконалення системи професійної безпеки та
здоров’я, зменшення виробничих ризиків, профілактики виробничого травматизму та
професійної захворюваності, формування культури охорони праці та свідомого дотримання
її вимог.

The article explores the nature, content and significance of occupational safety and risks of
the profession. The author analyzes the current state, trends and future directions of professional
safety. The author proposes the ways of improving occupational safety and health, reduce
production risks, prevention of occupational injuries and occupational diseases, a culture of
safety and conscientious observance of its requirements.

Ключові слова: професійна безпека, ризики професії, охорона праці, профілактика,
виробничий травматизм, професійна захворюваність.

Сфера виробничої діяльності людини є складовою довкілля і значною мірою впливає на
формування стану здоров’я працюючих. Одним із найважливіших завдань охорони праці є
забезпечення таких умов праці, які б вилучали можливість дії на працюючих різних
небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Проблема забезпечення професійної безпеки як глобальна складова соціального буття,
на думку Е. Гіденса, це не просто абстрактна інтелектуальна царина, вона має великі практичні
перспективи застосування в житті кожної окремої людини. „Більшість водіїв, – наголошує
автор, – не тільки девіанти, а й злочинці. Бо, якщо поблизу не видно поліцейського автомобіля,
майже всі вони регулярно перевищують дозволену швидкість” [4, c. 210].

У зв’язку з цим фахівці все частіше звертаються до проблематики 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
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країн, а забруднення навколишнього середовища та недосконала техніка безпеки є причинами
передчасної смерті 20–30 % чоловіків і 10–20 % жінок” [1, c. 4; 3].

Як свідчить аналіз стану промислової безпеки, за кількістю смертельних випадків на 1000
працюючих наша держава суттєво (негативно) вирізняється серед економічно розвинених
країн і колишніх соціалістичних країн Європи (Україна – 0,104, країни з ринковою економікою
– 0,038, колишні соціалістичні країни Європи – 0,053). Україна посідає друге місце після
Португалії за травматизмом, двадцяте місце після Китаю за загибеллю людей на виробництві:
щороку травмується близько 20 тисяч осіб, з них майже кожний двадцятий – зі смертельним
наслідком. Зокрема, у 2007 році в країні загинуло 1176 працівників, допущено ряд резонансних
аварій із значними людськими і матеріальними втратами. На Рівненщині в минулому році
сталося 239 нещасних випадків на виробництві, 23 з яких – смертельні. На відшкодування
шкоди, медичну, професійну і соціальну реабілітацію потерпілих у області витрачено понад
12 мільйонів гривень. В Україні ця сума становила близько 2,3 мільярда гривень.

На жаль, більшість аварій є безпосереднім наслідком неадекватної діяльності людини.
Результати аналізу виробничого травматизму і смертності від нещасних випадків на виробництві
за 2000–2006 роки в Україні підтверджують, що причиною великої кількості нещасних випадків
є помилки самих працівників, через що кожного року було травмовано до 75 % і загинуло
близько 80 % усіх потерпілих. Групові нещасні випадки також траплялися з вини „людського
фактора” – 75–85 % (за статистичними матеріалами бюлетенів Держгірпромнагляду України).
Аварійність і травматизм з вини „людського фактора” зумовлені, як правило, низьким рівнем
професійної підготовки з питань безпеки працюючих; недостатньою установкою на
дотримання безпеки; допуском до виконання небезпечних робіт осіб з підвищеним ризиком
травматизму, професійно важливі психофізіологічні якості яких не відповідають вимогам
професійної діяльності; перебуванням працівника у стані, що знижує надійність і безпеку
діяльності (стомлення, виснаження, збудження тощо) [10].

У спеціальній літературі фактично стали стереотипними думки 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, – зазначає 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; 6]. Тобто йдеться про те, що
„навіть дуже мала небезпека може за певних обставин призвести до смертельного
наслідку” [5, c. 58].

Тому важливо наголосити, що урахування значення кожного професійного ризику
спрямоване на підвищення реального рівня його нейтралізації (усунення). Тобто тут необхідно
виходити з того, що „минуле не можна змінити, а майбутнє – можна” [8, 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 [7].
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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 мінливих напрямів професійних ризиків і можливості їх
миттєвих загострень принципового значення набуває науково вивірена методологічна
озброєність щодо них.

Аналіз нормативно-правових актів, які регламентують відносини професійної безпеки та
охорони здоров’я найманих працівників, засвідчує, що їх регулювання не є справою винятково
національного законодавства. Зафіксовані в міжнародних актах стандарти професійної безпеки
та охорони здоров’я, незважаючи на свою прогресивність, повинні й надалі вдосконалюватися,
враховуючи зміни у процесі праці, пов’язані з розвитком суспільних відносин. А приведення
національного законодавства у відповідність з ними є необхідною умовою для гарантування
високого рівня соціального захисту працівників, особливо в частині поліпшення умов праці
для захисту їх здоров’я та безпеки під час здійснення трудових обов’язків. Беручи до уваги те,
що чинне  законодавство України все ще перебуває на стадії реформування, важливо також
вивчити досвід міжнародно-правового регулювання відповідних відносин. Використання
позитивних досягнень, які існують у цій сфері, сприятиме подальшому розвитку правового
регулювання відносин у сфері професійної безпеки та охорони здоров’я найманих працівників,
що безперечно може бути одним із пріоритетних напрямів подальших досліджень у науці
трудового права.

Виходячи з того, що причинами виникнення нещасних випадків під час виконання
працівниками професійних обов’язків є переважно небезпечні умови професійної діяльності
та небезпечні дії працівників, всю сукупність можливих заходів, спрямованих на забезпечення
їх особистої професійної безпеки можна умовно розподілити на дві групи: заходи, спрямовані
на скорочення небезпечних умов, і заходи, спрямовані на скорочення небезпечних дій.

Важко повністю усунути фактор небезпечності із діяльності працівників, враховуючи
спрямованість на боротьбу зі злочинністю та охорону правопорядку. Саме тому необхідно
говорити про мінімізацію цього фактора та його можливих негативних впливів і наслідків. Це
стосується як зовнішнього, так і внутрішнього рівня небезпеки, якої зазнають працівники.

Проаналізувавши порушення, виявлені під час перевірок, необхідно виділити головні:
недоліки в організації системи управління охороною праці, а саме:

– на більшості підприємств  не розроблено Положення про систему управління охороною
праці та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці;

– на підприємствах  система управління охороною праці функціонує не ефективно, а
саме:

– служби охорони праці не здійснюють належний контроль за розробкою інструкцій з
охорони праці, в протоколах перевірки знань у стислій формі не визначено перелік основних
нормативно-правових актів з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких
працівник пройшов перевірку знань;

– не створено комісії з перевірки знань з питань охорони праці, результат перевірки знань
водіїв не оформлено протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці,
діючі інструкції не зареєстровані в журналі реєстрації інструкцій з охорони праці;

– не проводиться періодична перевірка електроінструменту, який перебуває в користуванні;
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 – не розроблено плани та програми спеціального навчання для водіїв автобусів, не
розроблено програму стажування для водіїв автобусів;

– не розроблено програму вступного інструктажу, не має планів і програм проведення
спеціального навчання для водія автобуса, відсутній перелік інструкцій з охорони праці,
затверджений роботодавцем;

– у протоколах перевірки знань у стислій формі не зазначено про перелік основних
нормативно-правових актів з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких
працівник пройшов перевірку знань, не визначено перелік посад і професій нових працівників,
які до початку самостійної роботи повинні проходити стажування, в журналі реєстрації
інструкцій з охорони праці не зазначено дату реєстрації та планового перегляду зареєстрованих
інструкцій;

– не заведено журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
– не визначено перелік працівників, які звільняються від повторного інструктажу, відсутній

перелік діючих інструкцій з охорони праці, затверджений роботодавцем; працівники, зайняті
на роботах з підвищеною небезпекою, не пройшли навчання і перевірку знань з питань безпеки;

– працівники не забезпечені повною мірою законодавчими та іншими нормативними
документами про охорону праці, не розроблені комплексні заходи для досягнення встановлених
нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці.

Під час перевірки підприємств визначаються питання щодо надання деяким підприємствам
методичної та практичної допомоги зі сторони Фонду у проведенні навчання з питань охорони
праці, по обміну необхідною інформацією та літературою з питань охорони праці та інше.

Надається допомога у розробленні комплексу цільових завдань щодо створення на робочих
місцях умов праці, приводяться у відповідність з вимогами законодавства інструкції з охорони
праці та посадові інструкції.

Практичний досвід впровадження та функціонування СУОП, набутий базовими
підприємствами, поширюється страховими експертами з охорони праці відділень серед інших
підприємств-страхувальників. Так, за зазначений звітний період цей позитивний досвід роботи
поширювався на підприємствах автомобільного транспорту.

Узагальнені результати перевірок стану охорони праці на автотранспортних підприємствах
з метою попередження аварій  та виробничого травматизму будуть передані на розгляд
місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування для ознайомлення,
а також для розгляду на координаційних радах з питань безпечної життєдіяльності населення [9].

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.
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 внаслідок недбалості окремих працівників, до реальних загроз, зокрема з
настанням тяжких наслідків; така еволюція професійних ризиків набуває кримінально-
правового значення;
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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
вживши термінових (неординарних) заходів, розцінюваних на рівні ситуативних техніко-
технологічних ризиків, подолання небезпечності яких можливе лише із застосуванням заходів
виправданого виробничого ризику чи крайньої необхідності.

Основними пріоритетними напрямами роботи у сфері забезпечення професійної безпеки
повинні бути:

– удосконалення технологій, технологічних, санітарно-технічних засобів і пристосувань
колективного та індивідуального захисту, створення економічних механізмів щодо
стимулювання підприємців до створення безпечних і здорових умов праці;

– удосконалення організації медичної допомоги, діагностики, лікування та профілактики,
статистичної звітності щодо професійної та виробничо-зумовленої захворюваності, створення
реєстру професійних захворювань;

– підтримка здорового способу життя.
Для виконання зазначених напрямів необхідно насамперед удосконалити науково

обґрунтовані критерії ризику заподіяння шкоди здоров’ю працюючих унаслідок дії
несприятливих факторів виробничого середовища і трудового процесу; удосконалити
комплекс заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці під час видобування
корисних копалин підземним і відкритим способами; розробити методи і технічні засоби
профілактики професійних захворювань робітників хімічних, металургійних, машинобудівних
заводів і підприємств з виготовлення будівельних матеріалів; створити загалом безпечні та
здорові умови праці; розробити системи заходів щодо зменшення ризику для здоров’я
працюючих; удосконалити програми та системи навчання фахівців з охорони і гігієни праці.

Підсумовуючи доцільно зазначити, що скорочення небезпечних умов професійної
діяльності працівників і належного забезпечення професійної безпеки є багатоступеневим
процесом, який реалізується на рівні держави, організації, кожного працівника. Обов’язковими
елементами цього процесу є аналіз зовнішнього середовища (виявлення стратегічно важливих
тенденцій його розвитку, факторів ризику, можливих небезпек) та адаптація до нього за
допомогою системи розроблених заходів, у тому числі і тих, що були розглянуті вище. Це
постійно діючий процес, який супроводжує кожний наступний етап розвитку суспільств, бо
вони є його невід’ємною частиною.
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ФІСКАЛЬНІ ОРГАНИ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
ЗА ЧАСІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ТА В ПЕРШІ

РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
У роботі розглянуто актуальні питання, пов’язані з діяльністю фіскальних органів

податкової служби за часів існування Радянського Союзу та в перші роки незалежності
України до створення податкової міліції як органу дізнання.

In the paper was raised actual issues related to the activities fiscal tax service authorities at
the time of the Soviet Union and in the first years of independence of Ukraine to the creation of
tax militia as a body of inquiry.

Ключові слова: податки, податкові інспекції, податкові перевірки, податкові злочини.

Стягнення всіх податків покладалося на наркомати фінансів СРСР, союзних і автономних
республік, на уповноважнаркомфінів, а також на обласні, губернські, окружні і повітові
фінвідділи.

Безпосереднє стягнення прямих податків і здійснення контролю за своєчасністю їх сплати
покладалося на фінансових інспекторів, їх помічників і фінансових агентів; акцизів – на
інспекторів непрямих податків та їх помічників, а сільськогосподарського податку – на повітові
і районні виконкоми. У своїх діях вони керувалися Положенням про стягнення податків, яке
було прийняте 14 жовтня 1925 року.

Податкові перевірки відбувалися на досить високому професійному рівні.
Фінансовим інспекторам, які проводили перевірку підприємств, рекомендувалося

починати з вивчення основної книги, куди записували всі операції підприємства. Істинні
розходи і доходи платника податку необхідно було перевіряти на основі виправдувальних
документів, включаючи копії вхідної і вихідної кореспонденції, рахунків постачальників.

Для здійснення своїх функцій органи податкового контролю були наділені широкими
повноваженнями при проведенні перевірок. При примусовому стягненні податків фінансові
органи мали право робити опис, накладати арешт, здійснювати продаж з публічного торгу
майна і будівель, яке належало недоїмщику, звертати стягнення на суму, яка повинна
зараховуватися недоїмщнику від третіх осіб, або сум, які знаходилися на рахунках у кредитних
закладах.

У Кримінальному кодексі РСФСР редакції 1922 року в розділі „Злочини проти порядку
управління” містився цілий ряд статей, які передбачали відповідальність за злочини проти
порядку оподаткування [5, с. 27].
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У 1922 році по РСФСР від загальної кількості 107 704 особи засуджені за злочини проти
порядку управління, 20 572 особи були засуджені за ухилення від державної повинності і
податків. У 1924 році в СРСР за ухилення від державної повинності і податків були засуджені
вже 26 152 особи [5, с. 29].

Про діяльність фінансових органів з розслідування податкових злочинів можна отримати
уявлення з Інструкції агентам „Косналогинспекции” по виявленню порушень постанови ЦВК
і РНК „Про акцизи” від 8 серпня 1924 року [5, с. 31].

Згідно з цією Інструкцією при виявленні акцизних порушень агенти „Косналогинспекции”
були зобов’язані складати протоколи, у яких обов’язково вказувати такі дані: відомості про
час, місце його складання; місце виявленого порушення; відомості про особу, яка складала
протокол; відомості про особу, яка здійснила правопорушення, та інших осіб, які були присутні
при огляді; підстави огляду приміщення; точний опис виявленого порушення; детальне
перерахування виявлених при огляді підакцизних предметів; відомості про проведену на місці
експертизу або відбори проб; перерахування всього вилученого у вигляді речових доказів;
вказуючи способи упаковки, кількість накладених пломб і печаток; пояснення
правопорушника. При складанні протоколу участь понятих була обов’язковою лише в тому
випадку, коли були відсутні господар підприємства чи його заступник.

У процесі розслідування співробітники „Косналогинспекции” мали право проводити огляд
торгових закладів і підакцизних підприємств; обшуки і виїмки; затримання правопорушників
дозволялося здійснювати з участю міліції. Протоколи та інші акти дізнання направлялися на
затвердження старшим інспекторам, а вже потім у суд [5, с. 31–32].

У 1930–1932 рр. відповідно до постанови ЦВК і РНК від 2 вересня 1930 року була проведена
податкова реформа.

Основне завдання податкової реформи полягало в усуненні великої кількості платежів у
бюджет, реорганізації податкової форми платежів державних, кооперативних підприємств,
плановому розподілі і перерозподілі національного доходу відповідно до цілей держави.

Під час податкової реформи для стягнення податків з населення була створена система
обласних, районних і міських податкових інспекцій.

Посадовими особами податкової інспекції районного і міського фінансових відділів були
податкові інспектори і податкові агенти. Податкові інспектори здійснювали контрольну
діяльність. Податкові агенти приймали податкові і страхові платежі від сільського населення, а
також вели облік платників податку і об’єктів оподаткування, вираховували платежі,
враховуючи їх поповнення, вручали громадянам платіжні повідомлення.

У роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) нарахування податку проводили податкові
агенти під контролем податкових інспекторів. Результати нарахування воєнного податку і
надання їм пільг перевірялися старшим податковим інспектором і затверджувалися районним
(міським) фінансовим відділом  [6, с. 550–551].

З 1956 року до функцій податкової інспекції була включена також організація обов’язкових
поставок населенням сільськогосподарських продуктів.

У 1959 році податкові інспекції були об’єднані з інспекціями державних доходів. Після
цього податкові дільниці стали називатися територіальними. Функції податкових інспекторів
стали виконувати інспектори з державних доходів.
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Друга половина 60-х років і початок 70-х років характеризувалися переорієнтацією функцій
податкових важелів. Використовуючи нові механізми, швидкими темпами починає розвиватися
економіка країни.

Постановою Ради Міністрів Української РСР від 12.04.1990 р. № 74 „Про створення державної
податкової служби України в Українській РСР” було створено державну податкову службу в
системі Міністерства фінансів [10].

У податкову систему входили загальнодержавні та місцеві податки, збори (обов’язкові
платежі).

Цей період ще вважають періодом початку створення податкової системи України [2, с. 39].
Так історично склалося, що формування податкової системи в Україні відбувалося без

необхідного наукового обґрунтування, що призвело до виникнення багатьох проблем,
вирішення яких здійснювалося методом спроб і помилок, а результатом такого становлення і
розвитку є значне зниження ефективності роботи податкової системи і пригнічення
вітчизняного виробництва.

Разом з тим на податкову систему було покладено важливу функцію – поповнення дохідної
частини Державного бюджету, що стає проблематичним в умовах кризової ситуації в економіці
країни.

Створенню податкової служби України сприяли прийняті постанова Ради Міністрів СРСР
від 24.01.1990 року № 76 „Про державну податкову службу” та Закон Української СРСР від 4
грудня 1990 року „Про державну податкову службу в Українській РСР” [4].

Основним завданням новоствореної податкової служби було забезпечення дотримання
законодавства про податки, облік усіх платників податків та інших обов’язкових платежів у
бюджет, а також здійснення контролю і забезпечення правильності розрахунків і сплати
відповідних платежів.

Цей Закон указував на існування трирівневої структури державної податкової служби.
Так, до органів державної податкової служби було віднесено Головну державну податкову
інспекцію – перший рівень (центральний орган); державні податкові інспекції в областях та
містах з районним поділом – другий рівень; державні податкові інспекції у районах, районах
у містах, містах без районного поділу – третій рівень. Відповідно до такої трирівневої системи
закріплювалися і функції органів державної податкової служби, хоча було „відсутнє чітке
розподілення функцій між державними податковими інспекціями різних рівнів”. Крім того, в
Законі чітко не було визначено статус податкової служби [8, с. 161].

Реалізації основних положень цього Закону сприяла Постанова Верховної Ради Української
РСР від 04.12.1990 року № 510-ХІІ „Про державну податкову службу в Українській РСР” [9] та
Указ Верховної Ради Української РСР від 04.01.1991 року № 622-ХІІ „Про внесення змін і
доповнень до Постанови Верховної Ради Української РСР „Про порядок введення в дію Закону
Української РСР “Про державну податкову службу в Українській РСР” [11].

Отже, перші кроки до створення сучасної податкової служби були зроблені ще у 1990
році, коли підприємництво в Україні тільки почало зароджуватися. Водночас на базі відділів
державних доходів у фінансових органах були створені податкові інспекції, які
підпорядковувалися Міністерству фінансів України.

При виконанні своїх функціональних обов’язків працівники податкових інспекцій мали
право:
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– здійснювати у будь-яких суб’єктів підприємництва, розташованих на території республіки,
перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, декларацій та
інших документів, пов’язаних з обчисленням, сплатою податків та інших обов’язкових платежів
до бюджету, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають при
перевірках;

– отримувати для цілей оподаткування відомості, довідки, документи і копії з них про
діяльність підприємств, установ, організацій і громадян, які перевіряються;

– обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств,
установ, організацій і громадян, які використовуються для отримання доходів або пов’язані з
утриманням об’єктів оподаткування незалежно від місця їх знаходження;

– вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, а
також від громадян, які перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про
податки та інші обов’язкові платежі до бюджету і законодавства про індивідуальну трудову
діяльність та контролювати їх виконання;

– зупиняти операції підприємств, установ, організацій по розрахункових, інших рахунках
у банках та інших фінансово-кредитних установах у випадках відмови у проведенні
документальної перевірки чи допуску працівників інспекцій для обстеження приміщень, які
використовують для отримання доходів, неподання (або відмови подати) державним
податковим інспекціям та їх службовим особам бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків,
декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та інших
обов’язкових платежів до бюджету;

– вилучати у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування
(заниження) прибутку (доходу) або інших об’єктів від оподаткування, а у громадян, які
порушують порядок заняття індивідуальною трудовою діяльністю, – патенти або реєстраційні
посвідчення з наступною передачею матеріалів про порушення комітетам рад народних
депутатів, що видавали дозвіл на заняття зазначеною діяльністю;

– застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді
стягнення:

а) усієї суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу) або суми податку за інший
прихований (не обчислений) об’єкт оподаткування і штрафу у двократному розмірі тієї суми,
а при повторному порушенні протягом року – штрафу в п’ятикратному розмірі;

б) 50 % належних сум податків або інших обов’язкових платежів за відсутності обліку
прибутку (доходу) або ведення цього обліку з порушенням установленого порядку, а також
за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, звітів, рахунків та інших
документів, необхідних для обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів до
бюджету;

– стягувати в бюджет недоїмки по податках та інших обов’язкових платежах до бюджету, а
також суми штрафів та інших санкцій, передбачених законодавчими актами Української РСР,
з підприємств, установ і організацій у безспірному, з громадян – у судовому порядку або
через нотаріальні контори за виконавчими приписами;

– подавати в господарські суди позови до підприємств, установ, організацій і громадян
про стягнення в дохід держави коштів, отриманих ними за незаконними угодами та в інших
випадках отримання коштів без встановлених законом підстав;

– накладати штрафи на:



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(55) 2011 277

а) службових осіб підприємств, установ, організацій, винних у приховуванні (заниженні)
прибутку (доходу) або приховуванні (необчисленні) інших об’єктів оподаткування, а також
відсутності бухгалтерського обліку або ведені його з порушенням установленого порядку і
перекрученні бухгалтерських звітів, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за
невстановленою формою бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, декларацій та інших
документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов’язкових платежів до
бюджету, – у розмірі середньомісячної заробітної плати, а за ті самі дії, вчинені повторно
протягом року, – у розмірі двох середньомісячних зарплат;

б) громадян, винних у порушенні порядку заняття індивідуальною трудовою діяльністю,
або тих, які займалися індивідуальною трудовою діяльністю, щодо якої є спеціальна заборона,
а також на громадян, винних у відсутності обліку або у веденні його з порушенням
встановленого порядку, неподанні або несвоєчасному поданні декларації про доходи чи у
включенні до декларацій перекручених даних, – у розмірі середньомісячного доходу, що
підлягає оподаткуванню, а за ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення, – у розмірі двох середньомісячних доходів, що підлягають
оподаткуванню;

в) керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян,
які не виконують вимог державних податкових інспекцій та їх службових осіб (згідно з
законодавством), – у розмірі відповідно до середньомісячної заробітної плати і
середньомісячного доходу, що підлягає оподаткуванню [14, с. 143–144].

Для створення сильної та мобільної структури, за цим само Указом Державній податкової
адміністрації України були підпорядковані підрозділи Міністерства внутрішніх справ України
по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування [12]. Крім того,
було створено спеціальний правоохоронний орган – податкова поліція, яка пізніше була
перейменована в податкову міліцію.

Основні завдання податкової міліції полягали в:
– запобіганні злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкритті,

розслідуванні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення;
– розшуку платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;
– запобіганні корупції в органах державної податкової служби та виявленні її фактів;
– забезпеченні безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисті

їх від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням службових обов’язків [3].
Відповідно до покладених на неї завдань, податкова міліція наділена такими

повноваженнями:
– приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і

правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку
і приймає щодо них передбачені законом рішення;

– здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку
матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове слідство в
межах своєї компетенції, вживає заходів для відшкодування заподіяних державі збитків;

– виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у
сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення;

– забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від
протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними посадових обов’язків;
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– запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної
податкової служби;

– збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства,
прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з
оподаткуванням [3].

Враховуючи важливу роль державної податкової служби у забезпеченні реалізації
податкової політики держави, у боротьбі з податковими злочинам та правопорушеннями, у
2000 р. було встановлено День податкової служби України, який відзначається щорічно 30
жовтня.

У наступному 2001 році Указом Президента України від 23 червня 2001 р. № 466/2001 „Про
символіку державної податкової служби України” було затверджено герб і прапор [13].

Свою діяльність органи ДПС України координують з фінансовими органами, органами
Державного казначейства, Служби безпеки, МВС, прокуратури, статистики, митної та
контрольно-ревізійної служб, іншими контролюючими органами України.

Органи ДПС формують і ведуть Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та
інших обов’язкових платежів, а також Єдиний банк даних про платників податків – юридичних
осіб.

Податкова служба здійснює обслуговування понад 706 тис. юридичних осіб, 1 072 тис.
фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, понад 760 тис. платників прибуткового
податку із заробітної плати робітників і службовців [7, с. 10].

Головне завдання органів ДПС полягає у забезпеченні єдиної системи контролю за
дотриманням податкового законодавства, точності обчислень, повноти і своєчасності сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених
законодавством України, до бюджетів і державних цільових фондів.

У процесі розвитку державна податкова служба пройшла два етапи:
1) 1990–1991 рр. – етап становлення, коли служба була складовою Міністерства фінансів;
2) 1996 року – етап якісних функціональних і структурних перетворень [15, с. 182].
На цей етап припадає процес реформування органів ДПС України.
У результаті реформування податкової служби щодо оптимізації її чисельності, ланок,

структури на початку 2000 року кількість працівників органів ДПС України скоротилася з 70
до 63 тисяч, включаючи підрозділи податкової міліції. Замість 870 районних податкових
інспекцій, що існували раніше, за рахунок скорочення малопродуктивних податкових
підрозділів їх залишилося приблизно 450 [1, с. 3].
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ВАЖЛИВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ
КЛІНІК ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПРАВОПОРУШЕНЬ
„Демократичним цінностям
загрожує той факт, що
юридична допомога в
сучасних умовах купується за
ринковою ціною. В даному
аспекті сумнівним здається
значення прав та свобод
людини, їх подальший
розвиток. Таким чином,
безкоштовна або недорога
порада юриста – це дійсно
необхідність
демократичного
суспільства”
Чеслав Знамеровский

У цій статті автор визначає основні цілі і завдання, які поставлені перед юридичними
клініками. Обґрунтовує доцільність і практичну необхідність створення юридичних клінік,
звертає увагу на важливу їх роль у вихованні майбутніх юристів.

In this article the author defines the main objectives and tasks assigned to the legal clinics,
justifies the feasibility and practical need to establish legal clinics, draws attention to the role
of legal clinics in the education of future lawyers.

Ключові слова: клінічна юридична освіта, Типове положення про юридичну клініку
вищого навчального закладу, цілі юридичної клініки, завдання юридичної клініки, практичні
навички, філософія юриста, правова допомога, правова культура.

Аналізуючи роль юридичних клінік у правовій системі Польщі, професор Анджей Зол
зазначає, що, по-перше, вони виконують важливу освітню роль. Вони показують молодим
юристам несправедливість, бідність і нещастя, що існують у суспільстві. Молодь протистоїть
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не значним життєвим труднощам, щоб потім успішно вирішувати складні життєві питання,
від яких досить часто залежить подальша доля людини, а іноді – й життя. Вони набувають
досвід, який будуть використовувати працюючи практикуючими юристами. У майбутньому
вони будуть продовжувати допомагати бідним людям, отримуючи від цього в більшості
випадків – моральне задоволення. По-друге, юридичні клініки допомагають керівництву країни
заздалегідь викрити загрозу правам людини. Уряд може звертатися до досвіду юридичного
клінічного руху: помічати недоліки законодавства, вчасно їх виправляти, запобігаючи так
масовим порушенням і зловживанням. Через систему юридичних клінік підтримується зв’язок
„людина – держава”. Ця роль має специфічне значення – молоді юристи вчаться не тільки,
щоб подивитися на стан справ з позиції прав людини, але й накопичують інформацію про
реальне функціонування закону в країні. Цими засобами вони допомагають збільшувати
якість закону [11].

„Клінічна юридична освіта” виникла як відповідь на проблему непідготовленості
випускників юридичних навчальних закладів до практичного застосування правових знань.
Тому її цілі частково визначаються необхідністю вирішити проблеми традиційної юридичної
освіти. Крім того, багато з тих, хто працює в „юридичних клініках” у різних країнах, думають,
що вони можуть зробити юридичні послуги доступними тим, хто зазвичай не може їх собі
дозволити. Дехто також вважає, що „юридичні клініки” можуть допомогти юридичній системі
досягти позитивних змін у суспільстві взявши для розгляду справи, які можуть являти собою
важливий прецедент або через створення прогресивних законів [12]. Цим і визначається
актуальність даної статті.

Мета статті полягає в аналізі Типового положення про юридичну клініку з метою
визначення основних цілей та завдань діяльності юридичних клінік.

Значення цієї статті полягає в обґрунтуванні необхідності створити і забезпечити належне
функціонування юридичних клінік.

Для визначення та характеристики цілей та завдань діяльності юридичної клініки насамперед
потрібно звернутися до нормативної бази, що регулює це питання. Такою нормативною
основою є Типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу, затверджене
Наказом Міністерства освіти та науки України від 3 серпня 2006 року [2]. Відповідно до п. 2.1
цього Положення метою юридичної клініки є:

– підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;
– забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової

допомоги;
– формування правової культури громадян;
– підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства

права, справедливості і людської гідності;
– розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку

фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної
влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;

– впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників
у сфері юридичних послуг.

Основними завданнями юридичної клініки, відповідно до п. 2.2 цього Положення є:
– надання студентам юридичної клініки можливості набути навички практичної діяльності

за фахом;
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– створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;
– надання громадянам соціально вразливих верств населення суспільства безоплатних

юридичних консультацій;
– проведення заходів з правової освіти населення;
– забезпечення можливості спілкуватися студентам під час навчального процесу з

фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів
місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

– створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами
масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні
потреби громадян [2].

Отже, виходячи із зазначеного, можна виділити декілька основних цілей діяльності
юридичної клініки.

Першою метою „юридичної клініки” є навчити студентів робити те, чим займаються
юристи. Згідно з цією метою студенти в юридичних клініках підвищують (а часто і набувають)
практичних умінь. Адже ВНЗ дуже часто надає лише теоретичні знання. І студент, навіть за
умови, що він навчається на відмінно, дуже часто не може вирішити елементарних практичних
завдань. Теорія, безумовно, є основою та базисом для практичної діяльності. Але однією
теорією не може керуватися жодний спеціаліст. Тому впровадження практичних навичок у
навчальний процес є просто необхідним. На нашу думку, якщо перед студентом поставити
проблему на основі конкретної життєвої ситуації у сфері діяльності „юридичної клініки”, він
сам зрозуміє, яких знань йому не вистачає в тій чи іншій галузі права. Як наслідок, процес
навчання у ВНЗ спочатку просуватиметься від практики до теорії, а потім навпаки, але вже на
якісно іншому, більш високому рівні [6].

Уже нинішня практика діяльності юридичних клінік в Україні показала, що студенти за
допомогою викладачів, зокрема викладачів-практиків, можуть успішно консультувати
громадян, готувати їм необхідні правові документи та представляти їх інтереси в судах й інших
органах і так набувати такі необхідні для юриста професійні навички, як опитування, аналіз
фактичних обставин і правової основи справ, консультування, юридична техніка, участь у
судових засіданнях. Також цей процес повинний контролюватися і студент має одержувати
від викладача постійну допомогу [5, c. 133–134].

Другою метою клінічної юридичної освіти є допомога студентам розвивати свої погляди
на те, що означає бути юристом. Під керівництвом викладачів студенти можуть вивчити багато
важливих питань, які постають перед юристом:

1. Як юристу швидко та ефективно освоїти нові галузі права чи нову техніку застосування
права?

2. Що означає дотримуватися професійної юридичної етики?
3. Яку роль повинні відігравати юристи в суспільстві?
4. Чи повинні вони приводити до згоди сторони процесу, чи заключати комерційні угоди,

брати участь у судових розглядах, або бути ініціаторами соціальних змін, або ж своєю діяльністю
представляти поєднання усього згаданого вище?

5. Як повинні будуватися судова та соціальна системи, щоб повністю відображатися в усіх
різноманітних якостях, в яких повинні виступати юристи?

6. Як молодому юристу потрібно поєднувати намагання задовольняти особисті та
професійні потреби?
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7. Чи повинні суди та юристи доповнювати, чи повністю замінювати старі методи вирішення
спорів, які є постійними, традиційними в суспільстві?

8. До чого зводиться роль юристів, студентів і викладачів права в розвитку норм права в
суспільстві?

Виконання функцій юриста „під захистом” університетської юридичної клініки допомагає
студентам зрозуміти, що означає бути юристом. Клініка служить своєрідним форумом для
виявлення й вирішення етичних дилем під керівництвом викладачів, що готують студентів до
прийняття складних рішень і усвідомлення їхніх наслідків. Отже, клініки сприяють унесенню в
юридичну освіту духу професійної відповідальності й етики. Бо студенти працюють за своїми
справами з початку до самого кінця, вони можуть побачити результати прийнятих ними
рішень і своєї роботи.

Ця мета передбачає вплив на студентів і формування з них справжніх юристів, з дотриманням
ними принципів верховенства права, справедливості та людської гідності. Це зароджується
саме тоді, коли студент-юрист стикається з першими реальними справами та проблемами,
коли він уперше вирішує певну справу, вирішує її правильно та справедливо – тоді в нього, як
в особистості і як у професіонала, повинно відбутися підтвердження тих принципів, які повинні
бути закладені ще під час навчання. Студент під час вивчення теорії може і не зрозуміти
важливість таких категорій, як справедливість, верховенство права, людська гідність. Лише в
юридичній клініці він вперше може зіткнутися з цими поняттями практично і зрозуміти їх
значимість. У цьому і полягає велика роль юридичної клініки. Адже, обіймаючи в
майбутньому певну посаду, юрист уже буде розуміти надзвичайну важливість цих понять.
Тому юридична клініка є тим базисом, який виховує студентів у дусі дотримання й поваги до
принципів верховенства права, справедливості і людської гідності. Адже поки що, на етапі
роботи в юридичній клініці, студент ще „чистий”, не заангажований і не обтяжений питанням
гонорару за свою роботу. І саме в такій ситуації можна формувати юриста з високими,
чистими та благородними намірами [3; 10].

Третьою метою „юридичних клінік” є надання юридичних послуг особам, які по-іншому
не мають можливості отримати юридичну допомогу, у яких немає засобів, щоб відстоювати
свої права тощо. Викладачі юридичних навчальних закладів у всьому світі дискутують про те,
що важливіше – освітні цілі „юридичної клініки” чи можливість надання юридичних послуг
максимуму тих, хто потребує їх. Однак більшість погоджується з тим, що обидва ці аспекти є
дуже важливими.

У будь-якому суспільстві є групи населення, які не мають можливості користуватися
платними юридичними послугами, хоча їм часто буває необхідний гарний юрист. Основні
принципи, що стосуються ролі юристів, прийняті на восьмому Конгресі ООН у 1990 році,
проголосили найважливіші положення забезпечення прав і основних свобод людини. При
цьому вказується, що особливу увагу потрібно приділяти наданню допомоги бідним та іншим
особам, що перебувають у несприятливому становищі, для того щоб вони могли відстоювати
свої права і, коли це необхідно, звертатися за допомогою до юриста. Конституція України в
статті 59 передбачає, що кожний громадянин має право на правову допомогу. У випадках, що
передбачені законом, ця допомога здійснюється безкоштовно [1]. Однак нездатність значної
частини населення України оплатити послуги професійних юристів є причиною порушення
положень Конституції. У розв’язанні цієї проблеми можуть зіграти свою роль юридичні
клініки, створені в деяких вищих навчальних закладах України. Основою функціонування
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юридичних клінік є певний синтез інтересів: громадяни, що потребують правової допомоги і
не можуть оплатити послуги адвоката, готові звернутися за порадою до студента. У свою
чергу, студенти зацікавлені в отриманні практичних навичок, що будуть сприяти в майбутньому
їхньому працевлаштуванню і подальшій кар’єрі. Це дозволяє досягти фактично одразу трьох
цілей:

– надання юридичних послуг малозабезпеченим громадянам;
– сприяння соціальним змінам у суспільстві;
– виховання в студентів філософії юриста.
Надання студентами безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим незахищеним

верствам населення сприяє формуванню в студентів власних поглядів на юридичну професію,
питання етичного характеру, ефективність роботи правової системи в цілому. У зв’язку з цим
можна підкреслити, що однією з цілей освіти є всебічний розвиток людини як особистості і
найвищої цінності суспільства, виховання високих моральних якостей, формування громадян,
здатних до свідомого суспільного вибору. Наслідки роботи студента в юридичній клініці
виявляються не тільки в досягненні високої професійної компетенції, але й у певних змінах
його поглядів як особистості, розумінні соціальних цінностей. Таке становлення студента-
юриста можливо тільки в результаті його діяльності, що ставить за мету вирішення конкретного
соціального завдання – надання правової допомоги малозабезпеченим [7; 9].

З огляду на те, що „юридичні клініки” надають юридичні послуги безоплатно, їх спеціалізація
визначається колом суб’єктів, що є її клієнтами. Аналіз практичної діяльності „юридичної
клініки” Донецького національного університету, Львівської комерційної академії, Волинського
державного університету, а також деяких інших ВНЗ дає підстави зробити висновок, що
основними групами громадян, які звертаються до клінік, є: інваліди, учасники війни,
пенсіонери, молодь, малозабезпечені, безробітні, люди, які працюють, але не отримують
зарплати, студенти, молоді пари, ув’язнені, прості люди, в яких немає достатньо коштів на
оплату гонорару адвокату тощо [4].

Клінічна юридична освіта також переслідує і четверту мету – сприяти прогресивним
соціальним змінам використовуючи правову систему. Студенти-юристи та викладачі можуть
займатися справами, які становлять „суспільний інтерес” та вирішення яких може викликати
соціальні зміни або ж сприяти прийняттю прогресивного суспільного законодавства. Надаючи
допомогу громадянам у їхніх взаємовідносинах із державою і місцевими органами влади,
юридичні клініки одночасно підвищують правову культуру як чиновників, так і громадян.
Допомога й рекомендації студентів спонукують громадян до захисту своїх прав у рамках
адміністративних процедур. Участь студентів у встановленні діалогу між громадянами й
державними структурами також виконує функції своєрідного громадського контролю за
адміністрацією й сприяє сумлінному застосуванню закону чиновниками.

Клінічна юридична освіта може також відігравати важливу роль у сприянні здійсненню
правових реформ і зміцненню принципу верховенства права. Студенти клінік витрачають
чимало зусиль і часу на аналіз окремих норм права, застосування цих норм у конкретних
ситуаціях і їхнє обговорення з адміністративними й правоохоронними органами.

Досвід студентів може привернути увагу академічних кіл до розбіжностей між теорією й
практикою або до недоліків того або іншого закону, які в протилежному випадку могли б
залишитися непоміченими. Інтерес професорсько-викладацького складу до подібних питань
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може привести до їхнього наукового обговорення, а в остаточному підсумку сприяти змінам
у судовій або адміністративній практиці або навіть реформі законодавства.

Напевно, один з найцінніших ефектів клінічної юридичної освіти полягає в тому, що
майбутні юристи отримують величезне задоволення, надаючи допомогу людям, які її
потребують. Студенти, що працюють у клініці, дізнаються нове не тільки про право, але й про
його вплив на життя людей. Наближаючи право до життя, юридичні клініки можуть ставати
потужним інструментом захисту прав людини й зміцнення верховенства права.

Програми клінічної юридичної освіти являють собою механізм для практичного навчання
студентів юридичних вузів і сприяння розумінню ними етичних, професійних і практичних
проблем, з якими зіштовхуються юристи в своїй роботі. Одержання студентами досвіду роботи
„у реальному житті” у контексті клінічної юридичної освіти може привести до створення
нового покоління юристів, що працюють у сфері права громадських інтересів [9; 10].

Однією з цілей діяльності юридичних клінік є формування правової культури громадян.
Правова свідомість – це найперший крок у встановленні справедливості в суспільстві, побудові
правової держави і формуванні громадянського суспільства. Роль юриста у зв’язку з цим є
важливою, адже своїми діями, справедливими і правильними, він відновлює рівновагу в
суспільстві, відновлює віру в справедливість, повертає віру в те, що все може бути чистим і
прозорим, а не купленим, вирішеним за хабар. Роль студентів-юристів юридичної клініки в
цьому також є досить значною. Адже вони повертають цю віру в справедливість тим, хто вже
зневірився у правді, в чесності, в справедливості, допомагаючи людям, які звернулися до
юридичної клініки як до останньої інстанції. Юристи юридичної клініки повертають їм надію
в житті. Крім того, молоді студенти-юристи служать прикладом для всього суспільства бути
чесним, справедливим, відданим своїй праці і тими, хто завжди допоможуть тим, хто цього
потребує.

Юридичні клініки можуть також надавати допомогу юридичному співтовариству,
звільняючи практикуючих юристів від справ, які вимагають багато часу за занадто невелику
винагороду. Працюючи у таких справах, студенти одержують іншу винагороду – вони вчаться.

Так, клініки можуть працювати з невеликою кількістю нескладних справ, переданих їм
правозахисними організаціями, звільняючи для них час і ресурси, необхідні для роботи в
інших справах, результати вирішення яких можуть впливати на законодавство й політичні
рішення.

У багатьох країнах, де діють програми клінічної юридичної освіти, практикуючі юристи
також беруть участь у таких програмах, надаючи студентам можливості стажування у своїх
організаціях або фірмах. Вони можуть також безпосередньо здійснювати керівництво
студентами в університетських клініках або виконувати функції зовнішніх консультантів, з
якими студенти можуть радитися з приводу певних питань.

У таких ситуаціях студенти одержують можливість скористатися досвідом і ознайомитися
з думкою практика, які можуть відрізнятися від досвіду й думки викладача. Досвідчений юрист
або правозахисна організація, з свого боку, одержують додаткову робочу силу, що не вимагає
великих витрат, а також мають користь із можливості зробити свій внесок у виховання й освіту
студентів, які в майбутньому увіллються в ряди професіоналів, будучи краще підготовленими
до практичної діяльності [8].

Отже, відповідно до сказаного вище, можна зазначити, що юридична клініка – важливий
етап у навчальному процесі студентів-юристів. Вона готує останніх до справжнього
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професійного життя, показує реалії цього життя, переваги та недоліки. Юридична клініка як
певна інституція має своє специфічні цілі роботи і відповідні завдання свого функціонування.
Основними цілями юридичної клініки є навчити студентів застосовувати набуту теорію на
практиці і допомогти соціально незахищеним верствам населення. На нашу думку, з усього
переліку цілей роботи юридичної клініки ці дві є основними та провідними. Адже головна
мета, заради якої і створювалась юридична клініка, – це навчити студентів навичкам надавати
юридичні послуги, познайомити з усіма нюансами практичної діяльності, провести маленький,
проте такий необхідний місточок між теорією та практикою.
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ПРАВО НА ЗМІНУ ІМЕНІ
У статті автором розглянуто право на зміну прізвища, ім’я та по батькові як одне з

повноважень, що включається до активного аспекту права на ім’я, підстави зміни прізвища
фізичних осіб, а також порядок реєстрації зміни імені громадян України.

In the article an author is examine a right on the change of the last name, name and patronymic
as one of plenary powers, that joins in the active aspect of right on the name, grounds of change
of the last name of physical persons, and also order of registration of change of the name of
citizens of Ukraine.

Ключові слова: ім’я, зміна прізвища, ім’я, по батькові.

Відповідно до ст. 28 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) ім’я фізичної особи,
яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо
інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить [1]. Під
іменем, у широкому розумінні цього слова, розуміється власне ім’я громадянина, його по
батькові та прізвище. Ім’я здавна є засобом індивідуалізації людини в суспільстві та належить
до особистих немайнових благ фізичної особи. У цивілістичній науці окремі аспекти засобів
індивідуалізації громадян аналізували такі науковці, як М. М. Агаров, С. Н. Братус, Я. Р. Веберс,
О. О. Красавчиков, Л. В. Красиця, Н. С. Малеїн, Й. О. Покровський, О. О. Пунда,
Р. О. Стефанчук, С. І. Чернооченко та ін. Значення цього блага в цивільному обігу полягає в
тому, що фізична особа набуває прав і створює для себе цивільні обов’язки, а також здійснює
ці права і виконує обов’язки від свого імені.

Однією із складових права на ім’я є право розпоряджатися ім’ям. Одним із його
найпоширеніших видів є право на зміну імені, передбачене ст. 295 ЦК України. Зміна імені
(прізвища, власного імені, по батькові) здійснюється відповідно до ст. 295 ЦК України і
передбачає право на зміну імені, що структурно включаються до загального права на
розпорядження ім’ям та є одним із основних повноважень фізичної особи щодо власного
імені взагалі. Право на зміну імені включає в себе право на зміну прізвища, імені та по
батькові. Порядок зміни прізвища, імені та по батькові врегульований, крім ст. 295 ЦК України,
також положеннями Сімейного кодексу України (далі – СК України) та окремими підзаконними
актами, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 915 „Про
затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові)
фізичної особи” [2].

http://www.legalclinics.org.ua/������
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Відповідно до зазначених нормативно-правових актів, право на зміну імені мають фізичні
особи, яким виповнилося 16 років. Проте фізична особа, яка досягнула 14 років, також
наділяється правом у порядку, встановленому законом, за згодою батьків або одного з батьків,
з ким вона проживає, чи піклувальника змінити своє прізвище та ім’я. Законодавець визначає
такі підстави зміни прізвища фізичних осіб: а) державна реєстрація шлюбу шляхом зміни
свого прізвища на прізвище подружжя або приєднання до свого прізвища прізвище другого
з подружжя (ст. 35 СК України); б) зміна свого прізвища у зв’язку з реєстрацією недійсного
шлюбу. У цьому випадку фізична особа повинна повернути своє попереднє прізвище, оскільки
вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави (ч. 5
 ст. 45 СК України); в) розірвання шлюбу, при якому кожний з подружжя може повернути
своє дошлюбне прізвище (ст. 113 СК України); г) переміна прізвища обома батьками, що
тягне за собою переміну прізвища дитини віком до 7 років, а у випадках, коли дитині більше 7
років, така переміна здійснюється за її згодою (ч. 1, 2 ст. 148 СК України); д) у випадку переміни
прізвища одного з батьків, питання про зміну прізвища дитини може бути вирішено за
погодженням між батьками та за згодою дитини, що досягла 7 років, а за відсутності погодження
між батьками – органом опіки і піклування або судом (ч. 3, 4 ст. 148 СК України). Щодо по
батькові, то цю частину свого імені фізична особа має право перемінити лише у випадку
зміни її батьком свого імені. При цьому, у разі зміни імені батьком дитини, по батькові дитини,
яка досягла чотирнадцяти років, змінюється за її згодою (ст. 149 СК України). Ще однією
підставою зміни прізвища, імені та по батькові дитини закон визначає усиновлення (ст. 231 СК
України) [3, с. 187–188].

Найбільш поширеними причинами зміни прізвища є здебільшого немилозвучність і важка
вимова прізвищ, імен і по батькові. Наприклад, змінюються такі прізвища як Козел, Могила,
Крисько, Дуля, Невмивакін, Бульботкіна, Захлюпаний, Колоша, Слюнін, Вирвихвіст та ін. Крім
того, причиною зміни імені є також і бажання змінити своє прізвище на прізвище вітчима, що
фактично виховує фізичну особу, а також перехід на дошлюбне прізвище внаслідок припинення
шлюбу. Досить частою причиною зміни імені є також і зміна імені на ім’я відомих
особистостей (політиків, спортсменів, шоуменів, героїв телесеріалів, літературних творів і
тощо). Зміна прізвища, імені, по батькові громадян України реєструється державним органом
реєстрації актів цивільного стану (ст. 144 СК України) [4, с. 91].

Необхідно зазначити, що відповідно до ст. 16 Закону України „Про державну реєстрацію
актів цивільного стану” державна реєстрація зміни імені проводиться лише стосовно громадян
України) [5].

Державна реєстрація зміни імені проводиться відповідним органом  державної реєстрації
актів цивільного стану (далі – ДРАЦСу) за заявою фізичної особи, яка досягла віку,
встановленого законом, за місцем її проживання за наявності в архівах відділів ДРАЦСу
відповідних актових записів  цивільного стану та відомостей у ДРАЦСу .

Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта
громадянина України, а у разі, коли заявник постійно проживає за кордоном, – за умови
пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною
заявою подається свідоцтво про народження, довідка з місця проживання та заява в письмовій
формі батьків (одного з батьків) або піклувальника про надання згоди на зміну імені.
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До заяви про зміну імені необхідно додати: свідоцтво про народження заявника; свідоцтво
про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі,
коли шлюб розірвано); свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх
або неповнолітніх дітей); свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно
було раніше змінено; фотокартку заявника та квитанцію про сплату державного мита.

Реєстрація зміни імені громадян України, які постійно проживають за кордоном,
проводиться дипломатичним представництвом або консульською установою України після
сплати заявником консульського збору.

Для підтвердження достовірності поданих заявником документів відділ ДРАЦСу, який
прийняв заяву про зміну імені, додає до зазначених документів повні витяги з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян.

Заява про зміну імені відділом ДРАЦСу розглядається у тримісячний строк з дня її подання.
За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більше як на три
місяці. Дипломатичним представництвом або консульською установою України заява про
зміну імені розглядається у шестимісячний строк з дня її подання.

Розгляд заяви про зміну імені може бути зупинено, у разі якщо виникла потреба у
поновленні актових записів цивільного стану та внесенні відповідних відомостей до ДРАЦСу.

Відділ ДРАЦСу, дипломатичне представництво або консульська установа України на підставі
документів про зміну імені та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені
готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову в його наданні та надсилає
заявникові.

Підставами для відмови у зміні імені є: перебування заявника під слідством, судом,
адміністративним наглядом; наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в
установленому законом порядку; офіційне звернення правоохоронних органів іноземних
держав про оголошення розшуку заявника; подання заявником неправдивих відомостей про
себе.

Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена
у суді [6].

Сімейний кодекс України на відміну від ЦК України ґрунтовно деталізує порядок зміни
прізвища, ім’я та по батькові. У зв’язку із викладеним вище більш детально зупинимося на
змісті цих статей. Стаття 145 СК України встановлює порядок визначення прізвища дитини,
яка народилася [7]. Так, якщо батьки мають спільне прізвище, воно присвоюється й дитині.
Така ситуація є найбвльш поширеною і особливих проблем не викликає [8]. Але, коли батьки
мають різні прізвища за їх письмовою згодою дитині присвоюється прізвище батька чи матері.
Тобто так декларується рівне право кожного з батьків на надання власного прізвища дитині.
Альтернативним є положення, що батьки можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, яке
утворюється шляхом з’єднання  їхніх прізвищ, про що потрібно подавати письмову згоду до
органів ДРАЦСу, в якій зазначатиметься, з якого прізвища – батька чи матері – повинне
починатися прізвище дитини [9, с. 386–387].

У заяві про присвоєння дитині подвійного прізвища батьки повинні зазначати, з якого
прізвища – батька чи матері – повинне починатися прізвище дитини. За відсутності згоди між
батьками дитині присвоюється прізвище на підставі рішення органу опіки та піклування. У
разі виникнення спору між батьками щодо прізвища, яке носитиме їх дитина, вони можуть
звернутися для його вирішення до суду [8].
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Проблемним це питання вважається тому, що дитина від народження повинна мати власне
прізвище на все життя, але не всі прізвища є благозвучними. Батьки ж отримали свої прізвища
від батьків і звикли до них. Водночас один із батьків, який, наприклад, не хотів при реєстрації
шлюбу взяти прізвище другого з подружжя, може не погоджуватися з наданням його дитині
неблагозвучного прізвища. Тобто в цій ситуації можуть бути задіяні і традиції певних сімей, і
навіть практичне використання прізвищ видатних дідуся і бабусі тощо. Але конфлікти у батьків
стосовно прізвища існують [9, с. 387].

Стаття 148 СК України встановлює підстави та загальний порядок зміни прізвища дитини її
батьками. Зміна прізвища неповнолітньої дитини проводиться шляхом внесення зміни до
актового запису про її народження. За загальним правилом, внесення змін і доповнень до
актових записів цивільного стану, складених в органах ДРАЦСу, у випадках, передбачених
чинним законодавством, за наявності достатніх підстав і за відсутності спору між зацікавленими
особами, проводиться відділами ДРАЦСу районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення) управлінь юстиції.

Заява про зміну прізвища дитини подається до відділу ДРАЦСу за місцем проживання
заявника. Вона повинна бути заповнена розбірливо, у ній повинні міститися вичерпні відповіді
на всі питання. Відділ ДРАЦСу не має права відмовити громадянину у прийнятті та розгляді
заяви про внесення змін до актового запису.

Разом із заявою про внесення змін до актових записів цивільного стану (у тому числі про
зміну прізвища), заявник подає: паспорт або паспортний документ; свідоцтва про реєстрацію
акта цивільного стану, в яких містяться відомості, що підлягають зміні; інші документи, необхідні
для розгляду заяви і вирішення питання по суті.

Якщо актовий запис про народження дитини, до якого треба внести зміни, знаходиться в
іншому відділі РАЦСу, відділ, який прийняв заяву, має затребувати його копію. Заяви батьків
(законних представників) дитини про зміну прізвища або імені останньої в актовому записі
про її народження через те, що при реєстрації народження дитині було присвоєне прізвище
або ім’я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймаються відділами ДРАЦСу
протягом одного року від дня її народження, а заяви про виправлення імені дитини у зв’язку
з тим, що вона фактично носить ім’я, що відрізняється від зазначеного в актовому записі про
її народження, – до досягнення дитиною 16-річного віку.

Підставами для зміни прізвища неповнолітньої дитини є зміна прізвища її батьками або
одним із них, а також присвоєння дитині при народженні прізвища без урахування побажань
цих осіб. Зміна прізвища обома батьками є достатньою підставою для зміни прізвища дитини,
яка не досягла семи років. Після досягнення семирічного віку дитина, як правило, уперше
усвідомлено починає реалізовувати своє право на ім’я, виступаючи від свого імені у суспільних
відносинах (зокрема, у школі, під час участі у спортивних або музичних змаганнях тощо).
Тому законодавець надає їй право вирішувати питання про зміну її прізвища (як у разі зміни
прізвища обома батьками, так і тоді, коли прізвище змінює один із них).

Частини 2 і 3 ст. 148 СК України передбачають, що зміна прізвища дитини, яка досягла
семирічного віку, можлива лише за її згодою. Проте у цій статті не зазначається, в якій формі
повинна виявлятися ця згода (в усній чи письмовій). Оскільки дитина у цьому віці, як правило,
вже має початкові навички письма, уявляється, що її згода на зміну прізвища повинна бути
підписана нею. Усна форма зазначеного волевиявлення дитини може призвести у
майбутньому до оспорювання зміни її прізвища на тій підставі, що згоди дитини не було.
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Частина 4 ст. 148 СК України встановлює порядок вирішення спору між батьками щодо
зміни прізвища їх дитини. Як і більшість сімейних спорів, за бажанням батьків спір щодо зміни
прізвища дитини може бути переданий на розгляд органу опіки та піклування. Розглядаючи
спір, орган опіки та піклування або суд беруть до уваги міру участі батьків у вихованні дитини
та виконання кожним із них своїх батьківських обов’язків, а також інші обставини, що свідчать
про відповідність зміни прізвища дитини її інтересам [8].

Певними особливостями наділена і зміна „по батькові” фізичної особи. Цю складову імені
фізична особа має право перемінити лише у випадку зміни свого імені її батьком. При цьому
у разі зміни імені батьком, „по батькові” дитини, яка досягла чотирнадцяти років, змінюється
за її згодою (ст. 149 СК України) [4, с. 91]. З цього положення логічно випливає думка про те,
що зміна батьком свого імені, проведена у встановленому законом порядку, є підставою для
зміни по батькові дитини. Як правило, зміна до актового запису про народження дитини при
зміні імені батька вноситься автоматично, якщо дитина не досягла 14-річного віку. Після
досягнення зазначеного віку потрібна згода дитини. Отже, є певна непослідовність законодавця
при вирішенні питань, пов’язаних зі зміною прізвища й по батькові дитини. Так, відповідно до
ст. 148 СК України згода дитини на зміну її прізвища потрібна після досягнення нею семирічного
віку. А згода дитини на зміну її по батькові потрібна після досягнення нею 14-річного віку.

Як уже зазначалось, і прізвище, і по батькові є складовими суб’єктивного цивільного
права людини на ім’я. Тому уявляється недоцільним різний порядок правового регулювання
реалізації цього права. Більш правильно буде встановити однакову вікову критерію для дачі
дитиною згоди на зміну як її прізвища, так і по батькові. Доцільно, щоб таким критерієм був
14-річний вік дитини. Адже саме з цього віку зміна прізвища та по батькові дитини може мати
для неї істотне значення. Тому вона повинна самостійно вирішувати ці питання. На нашу
думку, семирічний вік дитини ще замалий, щоб вона могла вирішити таке складне питання [8].

Крім того, встановлюючи необхідність згоди 14-річної дитини на зміну її по батькові,
законодавець нічого не говорить про форму її виявлення. Уявляється, що доцільно закріпити
письмову форму вираження такої згоди. Фурса С. Я. вказує на те, що ст. 149 СК України не
визначає, чи повинна така згода особисто подаватися дитиною до органу ДРАЦСу, чи це
може зробити її представник. Якщо дитина не особисто подає таку згоду до органу ДРАЦСу,
то її підпис на згоді повинний бути належно засвідчений, у тому числі може бути засвідчений
нотаріально [9, с. 390].

Враховуючи викладене вище, пропонуємо удосконалити ст. 148 СК України, яка встановлює
підстави зміни прізвища дитини шляхом внесення таких доповнень до ч. 5 ст. 148 СК України:
„Органи опіки та піклування, виходячи з інтересів дитини, вправі дозволити зміну прізвища
дитини одному з батьків (у разі зміни прізвища одним з батьків), у якого дитина залишилася
жити після припинення шлюбу або визнання його недійсним, якщо один із батьків без поважних
причин не бере участі у вихованні дитини (тобто не турбуються про фізичний і духовний
розвиток дитини, її навчання та підготовку до самостійного життя), позбавлений батьківських
прав, визнаний недієздатним, а також місце знаходження якого не можна встановити”.
Необхідно також усунути суперечності між Сімейним і Цивільним кодексами України, а також
узгодити між собою окремі положення Сімейного кодексу України.
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