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доктор економічних наук,
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ДЖЕРЕЛА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В
ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ НАЦІОНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА
У статті висвітлено сутність і методологію системного підходу, що пропонується

застосовувати в економічному аналізі національного господарства України, а також
джерела формування і розвитку системного підходу, що стали підвалинами його
модернізації.

The author describes the essence and methodology of system approach which is proposed for
usage in economic analysis of Ukrainian national economy. The sources and developed of
strategic approach are considered in the article.

Ключові слова: системний підхід, економічний аналіз, національне господарство,
кібернетика.

Перехід України від адміністративно-командної до правової цивілізованої країни з
ринковими відносинами призвів до зміни державної політики щодо управління національним
господарством. Стрімке руйнування планового управління економічними процесами і
впровадження елементів хаотичного ринку без відповідної розробки і впровадження науково
обґрунтованої методики його організації призвело до затяжної економічної кризи. Сьогодні
економічні показники розвитку незалежної України вдвічі нижчі, ніж були в 90-х роках минулого
століття. Т. Єфименко вважає, що соціально-економічний розвиток Української держави не
був стабільним протягом усього періоду її незалежності [1].

В. Геєць стверджує, що практично за 20 років трансформації Україна так і не відновила
рівень докризового (1990 р.) стану національної економіки [2]. Він, аналізуючи результати
процесів лібералізації в Україні, зауважує, що засади лібералізації, які пропонували суспільству
та економіці протягом усіх 18 років, фактично або такими не були, або реалізували щось інше.
Насправді ж було реалізовано політику консерватизму [3].

Як відомо, консервативна модель заснована на незначному втручанні держави в
господарську діяльність підприємців і соціальне життя громадян. Регулювання економіки є
монетарним і охоплює переважно макроекономіку. Вона отримала назву „перегулювання”
або звуження державного втручання в економіку разом із скороченням державних витрат.
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При уряді Ю. Тимошенко консервативна модель регулювання національним господарством
України не діяла. Здійснювалося ручне управління економікою шляхом проведення жорстких
монетарних заходів. Системний підхід і в цілому стратегічний аналіз виробництва не
проводилися. Тому монетарна політика не дала позитивних результатів. М. Азаров констатує,
що за час авантюрної політики уряду Ю. Тимошенко держава опинилася в глибокій соціально-
економічній кризі, якої Україна не знала з 90-х років минулого століття. Уражені всі сфери
життєдіяльності держави: економічна, фінансова, соціальна, політична. Система керування
зруйнована, скарбниця – порожня, будь-яка нестандартна ситуація перетворювалася на
катастрофу [4]. В. Янукович дав таку характеристику цього періоду: „незавершеність ринкових
перетворень, які зупинилися на півдороги через політичні війні та примітивний популізм,
спричинила розвиток специфічного „дикого капіталізму”, де підприємництво співіснує з
бюрократією, а державні ресурси тривалий період перерозподілялися так, як і в соціалістичні
часи, – на основі кумівства, блату та „політичного даху” [5].

За висновком учених, Україна має потенціал, щоб вийти з кризи більш сильною і
конкурентоспроможною. Але для цього потрібні рішучий і системний підхід до інвестиційно-
інноваційної моделі розвитку, побудови нової економіки знань, удосконалення регулятивної
функції держави з урахуванням глобальних інтеграційних факторів [6]. На думку М. Азарова,
державі рано відмовлятися від своєї регуляторної ролі. Їй треба переосмислити і вдосконалити
економічні процеси [7].

Тому зростає актуальне завдання впровадження системного підходу в економічному аналізі
національного господарства. Але спочатку зупинимося на встановленні поняття
національного господарства і його відокремленні від націоналістичного. На жаль, „Економічна
енциклопедія” [8] не наводить поняття „національне господарство”, але є тлумачення
„економічної політики” і „господарського механізму”. Так, економічна політика – це комплекс
економічних цілей і заходів держави і уряду, які забезпечують вирішення довгострокових
(стратегічних) та короткострокових (тактичних) завдань розвитку економічних систем відповідно
до інтересів країни і втілюються в економічні програми [8, т. 2, с. 455]. Господарський механізм
– система основних форм, методів і важелів використання економічних законів, вирішення
суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного
розвитку людини й узгодження її інтересів з інтересами колективу, класу, суспільства [8, т. 2,
с. 209]. До цього необхідно додати опорні домінанти поняття «національне господарство»,
що дає Великий тлумачний словник сучасної української мови, а саме:

– господарство – сукупність виробничих відносин, спосіб виробництва, усе, що складає
виробництво, служить йому; економіка;

– народне господарство – обладнання, інвентар, будівлі якого-небудь виробництва.
Сукупність речей, що належать кому-небудь [9, с. 106];

– національний – який стосується держави та її народу (зокрема багатонаціонального),
належить їм. Має загальнодержавний статус і значення [9, с. 307];

– націоналізм – ідеологія й політика в царині національних відносин, яка проповідує
зверхність національних інтересів над загальнолюдськими, панування однієї нації за рахунок
приниження іншої, розпалює національну ворожнечу [9, с. 306].

Отже, національне господарство – це економічна система, яка включає обладнання,
інвентар, будівлі, усе, що складає виробництво, належить народу (зокрема
багатонаціонального), має загальнодержавний статус і значення. Національне господарство
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підпорядковане економічній політиці держави і уряду, яка спрямована на вирішення завдань
розвитку економічної системи відповідно до інтересів країни.

Націоналістичне господарство – це сукупність виробничих відносин, де ідеологія і політика
проповідує зверхність національних інтересів над загальнолюдськими, економічне панування
однієї нації за рахунок експлуатації інших.

Доцільно зазначити, що методологія економічного аналізу національного господарства
детально розроблена в роботах вітчизняних учених, таких як: Чумаченько М. Г., Павленко А. Ф.,
Сопко В. В., Рудницького В. С., Свіцова М. В., Шкарбинь С. І., Маліка М. Й., Савицької Г. В.,
Макогона Ю. В., Меца В. О., Мниха Є. В., Коробова М. Я., Прокопенко І. Ф., Черепа А. В. та
інших. Як вважає Н. Тарасенко, до теперішнього часу в спеціальній літературі з економічного
аналізу немає однозначного визначення предмета аналізу. На думку більшості сучасних авторів,
предметом економічного аналізу є причини утворення та зміни результатів господарської
діяльності [10]. З думкою Н. Тарасенко можна погодитися. В. Мец вважає, що головною рисою
економічного аналізу є комплексне, системне дослідження економічних явищ, процесів,
факторів і причин, що їх зумовлюють [11]. Ф. Бутинець пише, що зміст економічного аналізу
становить комплексне і взаємопов’язане дослідження процесів і явищ [12]. Г. Савицька свідчить,
що економічний аналіз – це науковий метод пізнання сутності економічних явищ, що
ґрунтуються на розчленуванні їх на складові і на вивченні в цьому розмаїтті зв’язків і
залежностей [13]. П. Попович визначає аналіз як функцію внутрішньовиробничого
управління [14]. Економічна енциклопедія трактує економічний аналіз як розчленування
економічних явищ і процесів на окремі частини й елементи, їх аналіз, а також спосіб
обґрунтування економічних законів і закономірностей на підставі фактів економічної
діяльності [8, т. 2, с. 459].

Про необхідність застосування системного підходу в економічному аналізі вказується в
роботах Амосова О. Ю., Булєєва І. П., Бутинця Ф. Ф., Баканова М. І., Іванова Ю. Б.,
Зіновчука В. В., Мниха Є. В., Меца В. О., Ніколаєва В. П., Савицкої  Г. В., Свіщова М. В.,
Тарасенко Е. А., Чугуєва А. О., Шеремета А. О. та інших. Так, В. Мец пише, що головною
рисою економічного аналізу є комплексне, системне дослідження економічних явищ, процесів,
факторів і причин, що їх зумовлюють [15]. Є. Мних вважає, що принцип системності – це
базовий принцип дослідження економічного аналізу [16]. М. Баканов і А. Шеремет вказують
на першоджерела системного підходу як поняття кібернетичного порядку, що вимагає
дослідження аналізу об’єкта єдиного цілого [17].

Методологія системного підходу розроблена в другій половині минулого століття в роботах
учених-кібернетиків, таких як: А. Бет, Н. Вінер, У. Ешбі, В. Глушков, Г. Клаус, Л. Куффіньял,
Е. Кальман, А. Ляпунов, А. Колмогоров, А. Марков, С. Соболев та інших. На жаль, незважаючи
на багаточисельні публікації про предмет кібернетики, єдиної думки до цього часу не існує.
Засновник кібернетики Норберт Вінер характеризував її як науку про управління в системах
живих організмів і машинах [18]. І. О. Ешбі характеризував кібернетику як абстрактну теорію
машин і сферу їх можливостей [19]. До його визначення кібернетики приєднався Г. Клаус:
„Кібернетика є теорією зв’язків можливих динамічних саморегулюючих систем зі своїми
підсистемами” [20]. На думку Ст. Біра, дійсною областю використання кібернетики є область
дуже складних вірогідних систем [21]. А. Н. Колмагоров трактує кібернетику як науку, яка
займається вивченням системи будь-якої природи, здатних сприймати, зберігати і переробляти
інформацію і використовувати її для управління і регулювання [22]. В. М. Глушков визначив
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кібернетику як науку про загальні закони перетворення інформації в складних системах
управління [23]. Підсумовуючи дискусію того часу, можна зробити висновок, що кібернетика
вивчає складні системи. При цьому під системою розуміється сукупність елементів, що
перебувають у взаємозв’язку. Проте це загальновідоме поняття системи не охоплює
формально логічні схеми. Існувало інше поняття системи як множини елементів, для яких
визначені певні відношення. Таке розуміння визначення системи підтримували У. Ешбі,
У. Черчмен, Р. Акоф, Л. Арноф, М. Месарович. Необхідно зазначити, що єдиного визначення
поняття „система” в наш час немає. Проте в дослідженнях науковців часто під системою в
загальному випадку розуміють сукупність елементів і зв’язків між ними, що мають певну
цілісність [23].

У кібернетиці був розроблений загальнометодичний підхід, який базується на формально-
функціональному і кількісному методах системного аналізу об’єктів дослідження, але у міру
розвитку науки доповнювався. Так, було зроблено зауваження, що складна динамічна система
безперервно підпадає під вплив випадкових зовнішніх і внутрішніх факторів. Завдяки наявності
зворотних зв’язків вона змінює свій стан, але зберігає впорядкованість своєї організації, свою
цілісність. Така система має в своєму складі певну номенклатуру необхідних і випадкових
зв’язків. Одні її частини мають безпосередній причинний зв’язок з цілим, інші – побічно, треті
– зовсім віддалено. Причинні зв’язки існують і між окремими частинами системи або їх
групами, між системою і зовнішнім середовищем. Для системного підходу важливим є аналіз
ізоформалізму між причинними зв’язками різних складних систем. Це відкриває можливість
моделювання, особливістю якого є функціональний підхід. Взаємозв’язок між причинністю і
наслідками детально розглянув Г. Клаус [25].

Сутність функціонального підходу полягає у зіставленні вхідної і кінцевої точок процесу
управління (вплив середовища – входу системи і її відповіді – виходу) при абстрагуванні від
різних елементів внутрішнього механізму цього процесу. Цьому підходу характерна подвійна
абстракція. Абстрагування спочатку від реальної системи з виділенням її внутрішньої
структури, а потім абстрагування від неї з вивченням функціональних зв’язків системи з
середовищем. На основі цієї концепції в кібернетиці, а потім і в економічному аналізі необхідно
використовувати методологічний підхід, що отримав назву „темної скриньки”. Сутність його
полягає в тому, що система розглядається як запломбований пристрій – „темна скринька”,
про внутрішню побудову якого заздалегідь ми не маємо ніякої інформації. Можна лише
спостерігати впливи на вході „скриньки” і зазначити, що відбулося внаслідок цих змін у поведінці
системи, вивчаючи її виходи. Співвідношення стану „вхід” і „вихід” системи надає можливість
судити про саму систему, про закономірність її поведінки. Про цей підхід У. Ешбі писав:
„Заздалегідь про скриньку не відомо нічого, але в такому випадку метод часто випадкових
змін вхідних перемикачів не гірше будь-якого іншого методу” [19].

Підхід „темної скриньки” забезпечив насамперед макропідхід до об’єктів і явищ. Поняття
макро- і мікропідходів були введені А. Лягуновим і С. Яблонським. Вони стверджують, що до
будь-якої системи управління можливий подвійний підхід. Якщо мало що відомо про систему
управління, то необхідно застосовувати макропідходи, метою яких є виявлення потоків
інформації і засобів її переробки в системі управління, визначення функцій системи і вивчення
її поведінки. „При макропідході, – писав А. Лягунов і С. Яблонський, – управляюча система
розглядається як „темна скринька”, внутрішня побудова якої невідома, або майже
невідома” [26]. Після досліджень на макрорівні переходять звичайно на мікрорівень, де за
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словами А. Лягунова, відбувається виділення „цеглинок”, з яких будується система управління.
Дослідники використовують мікропідхід, що характеризується проникненням у внутрішню
структуру системи. Він заснований на поділі цієї складної системи на множину більш простих,
елементарних систем з метою виявлення їх функцій і взаємодії між собою і системою в
цілому.

Складність проблеми аналізу великих систем визначає бажання застосовувати в них
формалізовані процедури прийняття рішень, проте це приводить до необхідності
використовувати принцип зовнішнього доповнення. Цей принцип було висунуто Ст. Біром,
як теоретичний механізм компенсації наслідків, які зумовлені недосконалістю формалізованих
схем управління. Він у загальному вигляді включає аналіз стану середовища і нормативне
визначення управляючих впливів. Проте при великій складності об’єкта управління і прогноз,
і нормативне моделювання формальними методами можуть бути здійснені лише наближено.
Тому потрібне корегування [21].

Для будь-якої системи її аналіз завершується вибором рішення. Під ним розуміють вибір
однієї альтернативи або власної підмножини із множини альтернатив, що розглядаються
(варіантів рішення). Цей вибір здійснюється за деякими критеріями рішення, які дозволяють
оцінювати альтернативи з погляду однієї або декількох цілей. Рішення, що приймаються по
декількох критеріях, які не можна звести до одного, називають складними [27].

Основним стратегічним підходом у кібернетиці є взаємозв’язок процесів функціонування
системи з обігом інформації. Саме вона є детермінантом аналізу. Проблеми обігу інформації
в системах вирішували такі вчені, як Р. Фішер, Р. Хартлі, В. Котельников, Л. Л. Спіллард, на
основі методів статистичного аналізу. Клод Шеннон за допомогою поняття ентропії розробив
методи аналізу обігу інформації. Спираючись безпосередньо на шеннонівську статистичну
теорію інформації, було сформовано інші підходи до її аналізу в частині комбінації і
алгоритмізації [28]. Системний аналіз цих підрозділів був даний у роботах А. Урсула [29], згідно
з якими інформація (лат. information – роз’яснення, повідомлення) – одне з основних понять
у системному аналізі, яке означає зв’язок у будь-яких цілеспрямованих системах, які
визначають їх цілісність, стійкість, рівень функціонування [30].

Зупинимося більш детально на розгляді поняття середовища, або оточення. Зовнішнє
середовище – одне з основних понять теорії системного аналізу. Виділення будь-якої
матеріальної системи засновано на обмеженні об’єктів, які включаються спостерігачем у цю
систему, від інших елементів – середовища. Якщо відповідно до мети дослідження спостерігачу
достатньо проаналізувати систему як цілком ізольовану так, що її моделі спостерігач передбачає
будувати замкненими, то поняття середовища не буде виконувати операційну роль у його
дослідженні. Разом з тим у вивченні поведінки системи завжди передбачається аналіз її взаємодії
зі середовищем. Проте не має потреби розглядати всі об’єкти, які не включені у систему, їх
множину необхідно звузити до межі, яка визначається вимогами мети спостерігача. Звідси
витікає визначення, запропоноване А. Холлом і Р. Фейджином: „Для даної системи середовище
є сукупністю всіх об’єктів, зміна властивостей яких впливає на систему, а також тих об’єктів,
чиї властивості змінюються в результаті поведінки системи” [31].

В управлінні особливе значення в багатьох випадках набуває аналіз стану середовища.
Для цього суб’єкт управління розглядає середовище як систему, яка взаємодіє з системного
управління. Характер взаємодії системи і середовища може бути різним. Якщо вплив системи
на середовище досить малий, то кажуть про домінування середовища над системою. У випадку
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активної взаємодії з середовищем характеристики системи є параметрами середовища.
Суперсистема – „система – середовище” завжди є замкненою.

Необхідно зазначити, що процеси економічного розвитку національного господарства є
базисними для його соціального розвитку. Тому при економічному аналізі одночасно з
природним середовищем і зовнішнім оточенням необхідно говорити також про соціальне
середовище або розглядати національне господарство як підсистему більш широкої системи
– суспільства. При нормативному моделюванні в середовище включають також економічне
оточення – господарські елементи, що взаємодіють у межах адміністративно-господарської
структури.

У кібернетиці функціональний підхід і його варіації – метод „темної скриньки” з його
макро- і мікроаналізом отримав у подальшому кількісну інтерпретацію. Він став
застосовуватися у взаємозв’язку з кількісними (математичними) методами. Потім вони стали
взаємодіяти з методами моделювання, в частині перевірки наукових гіпотез, які утримуються
у процесі експериментів із певними системами. Почала розвиватися економетрія, тобто
широко застосувуватися метрологія з її кількісним виміром параметрів економічних категорій
і процесів.

На основі системного аналізу набули розвитку методи моделювання. Як відомо,
моделювання – це дослідження об’єктів на моделях. Модель – один із важливих інструментів
наукового пізнання, умовний образ об’єкта дослідження. Вона формується суб’єктом
дослідження так, щоб відобразити характеристики об’єкта, суттєві для мети досліджень.
Формування моделі на основі попереднього вивчення об’єкта і виділення його суттєвих
характеристик, експериментальний і теоретичний аналіз моделі, порівняння результатів з
даними про об’єкт, корегування моделі – це зміст методу моделювання в системному аналізі.

Сучасні автори системним аналізом називають логічно пов’язану сукупність теоретичних
і емпіричних положень зі сфери математики, кібернетики і досвіду розробки складних систем,
що забезпечує підвищення обґрунтованості рішення конкретної проблеми [24]. Усе більше
прихильників здобуває тенденція підприємства як „відкритої системи”. Його діяльність можна
описати з погляду моделі „вхід – вихід”. На вході підприємства є всі види матеріальних і
нематеріальних ресурсів (сировина, техніка, персонал, фінанси, інформація тощо), а на „виході”
– товари, послуги, персонал та інше [32].

Отже, джерелом системного підходу в економічному аналізі національного господарства
і його основної ланки – підприємства – є системна методологія кібернетики. Хоча існує й
інша думка щодо джерел системного підходу. Так, І. Прокопенко, В. Ганін і В. Москаленко
вважають, що основоположниками системного підходу до вивчення економічних явищ можна
вважати К. Маркса і Ф. Енгельса. Саме вони всестороннє обґрунтували тезу про діалектичну
єдність матеріального світу, про взаємодію і взаємообумовленість усіх процесів суспільного
життя [33]. Проте, незважаючи на різні думки щодо джерел походження системного підходу,
його застосування в аналізі національного господарства України надасть можливість виявити
його потенційні можливості з подальшим використанням із метою підвищення ефективності
суспільного виробництва, зростання продуктивності праці і добробуту населення.
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СТРАТЕГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

„Рідко, якщо взагалі коли-
небудь, який-небудь
інститут так швидко
доводив свою необхідність,
як розвивається
менеджмент”

Пітер Друкер

Розкрито сутність менеджменту освіти, її роль у забезпеченні підготовки
висококваліфікованих кадрів, соціально-економічного розвитку, конкурентоспроможності
країни. Визначено основні чинники, у тому числі моніторинг, що забезпечують модернізацію
освіти, стратегію вдосконалення менеджменту освіти та його якості.

The essence of management education, the role of education in training highly qualified
personnel, social and economic development, competitiveness of the country. Served key factors,
including monitoring to ensure modernization of the education strategy to improve management
education and its quality.

Ключові слова: менеджмент, кадри, освіта, моніторинг, управління, парадигма,
стратегія, імператив, стандарт, якість.

Майбутнє людства дедалі більше залежить від розвитку освіти в цілому і вищої зокрема.
Основним завданням останньої є підготовка молоді до виконання своєї місії в суспільстві, що
ґрунтується на знаннях. Саме вищі заклади освіти формують, зберігають і передають знання,
життєво необхідні для економіки, добробуту, визначають європейські цінності, дбають про
розвиток культури, освіти, про підготовку кадрів. Останнім часом підприємства особливо
високотехнологічного комплексу все більше відчувають нестачу молодих спеціалістів, здатних
працювати на сучасному рівні.

Освіта – це сукупність характеристик надання освітніх послуг, які відносяться до їх здатності
задовольняти встановлені в даний час і передбачувані потреби відповідного ринку праці.
Державною національною програмою „Освіта (Україна ХХІ ст.)” визначено, що освіта

© Євтушенко Г. І., Куценко В. І., 2012
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покликана  формувати цілісну картину світу, духовність, культуру особистості і планетарне
мислення. Проблеми якості підготовки кадрів у зазначеній програмі розглядаються як одна з
найактуальніших серед комплексу сучасних викликів, що постають перед освітою ХХІ століття.
Освіта – це генератор і провідник знань та інформації, для якої нині характерним є:

– зміна вимог до змісту, методів і форм навчального процесу (компетентнісний підхід);
– удосконалення організаційних форм освітньої діяльності (концепція, паралельна освіта,

диверсифікація, централізація);
– глобалізація ринку освітніх послуг (зростання чисельності іноземних студентів,

формування транскордонної освіти).
Нещодавно щотижневик Times Higher Education опублікував список 200 найкращих

навчальних закладів. Перші 10 позицій займають вищі навчальні заклади США та
Великобританії. Українських ВНЗ серед них немає. Із країн колишнього Радянського Союзу у
цьому списку представлені Московський університет ім. Ломоносова (155 місце) і
Петербурзький державний університет (168 місце). При цьому враховувалася думка 9 тис.
науковців і 3 тис. роботодавців. Враховувалась і частка іноземних студентів (яка в зазначених
вишах становить у середньому 5 %). В Україні цей показник, до речі, становить 1,8 %, тобто
привабливість ВНЗ для іноземців.

Найбільше іноземних студентів в Україні навчається в медичних вищих навчальних закладах,
зокрема, в Луганському державному медичному університеті (1,9 тис. осіб), Донецькому
національному (1,5 тис.), Харківському національному університеті ім. В. М. Каразіна (1,3 тис.),
Вінницькому медичному університеті (1,2 тис.), Національному авіаційному університеті
(1,2 тис.). Як бачимо, останнім часом іноземні студенти обирають для свого навчання не
столичні, а регіональні університети. До речі, на кількість іноземних студентів впливає й
репутація ВНЗ, вартість навчання та проживання, гнучкість програм і порівнянність
кваліфікаційних вимог, торговельні та історичні зв’язки між країнами. Всього в 2011/12 н. р. в
Україні навчалося близько 43 тис. іноземних студентів у ВНЗ І-ІV р. а. За даними Організації
економічного і соціального розвитку (ОЕСР), у системі вищої освіти у світі за межами своїх
країн навчається близько 2,8 млн студентів, а за прогнозом ЮНЕСКО, до 2025 р. їх кількість
зросте до 7,2 млн осіб [2, с. 44]. Нині ж найбільша кількість іноземних студентів характерна для
США – 623,5 тис. осіб.

Тому підвищення якості освіти – це завдання, яке має на меті не лише підтримку та
вдосконалення професійного рівня знань, умінь, зростання фахової майстерності працівників,
а й залучення до українських ВНЗ іноземців. Саме на це повинна бути спрямована нова
освітня парадигма*, що потребує перегляду не лише орієнтирів і пріоритетів системи освіти,
а й вимог до рівня наукової грамотності та освіченості сучасної людини, спрямовується на
подолання суперечностей між глобальними потребами міжнародної спільноти в якісній освіті

*
 Парадигма (гр. рaradiegma – приклад, взірець). Виділяються в сфері освіти такі види:

– знаннєва парадигма, пов’язана переважно зі змістом освіти;
– культурологічна, пов’язана з методами і формами спільної діяльності суб’єктів;
– технологічна, пов’язана з технологією здійснення педагогічного процесу;
– гуманістична – відображає відносини між суб’єктами педагогічної системи;
– антропологічна, педоцентриська, дитиноцентриська, спрямовані на відповідних суб’єктів

педагогічної системи;
– соцієтальна парадигма – відображає відносини і процеси на рівні суспільства та їх вплив на

компоненти педагогічної системи.



14                                                                                                             Економіка

та її наявними результатами, об’єктивними вимогами часу до високого рівня освіченості
людини та її загальним недостатнім рівнем, професійною орієнтацією та потребою особистості
в гармонійному задоволенні; різноманітних пізнавальних інтересів [7, с. 16].

У досягненні цього важлива роль відводиться менеджменту, який виконує такі функції:
– діагностика стану освітньої сфери, що складається з таких етапів: моніторингу, експрес-

діагностики, фундаментальної діагностики;
– планування – процес визначення цілей організації їх змін, стратегій і програм розвитку

освіти, ресурсів забезпечення цього;
– організація – формування оптимальної структури й обсягу використовуваних ресурсів,

апарату управління, кадрів для ефективного використання людських матеріальних і фінансових
ресурсів;

– мотивація – система заходів і санкцій, що стимулює зацікавленість освітянського
колективу в цілому і кожного працівника у підвищенні ефективності діяльності освітніх закладів;

– контроль – прогнозування відхилень від намічених цілей для своєчасного оперативного
внесення змін, спрямованих на підвищення ефективності освітньої сфери.

Суспільство очікує більшого внеску в розв’язання актуальних соціально-економічних
проблем від вищої освіти саме завдяки активному впровадженню менеджменту. Адже серед
накопичених проблем в освітній сфері проблеми управління освітньою галуззю є одними з
найгостріших. Незважаючи на те що в освітній сфері України спостерігається тенденція до
децентралізації управління закладами освіти, освітніх фінансів, у цій сфері домінує командно-
адміністративно-багатоярусна „піраміда” управління системою підготовки з певними
елементами маловпливового громадського самоврядування. Розподіл окремих повноважень
між центральною, регіональною владою та місцевими органами розмиті як і повноваження
місцевої влади та місцевого самоврядування. Усе це негативно позначається на якості
підготовки кадрів, оптимізації мережі навчальних закладів, соціальному статусі працівника
освіти, який є надзвичайно низьким. Тому не дивно, що останнім часом цьому напряму
дослідження велику увагу приділили Б. Авво, А. Алексюк, В. Андрущенко, І. Бережна,
А. Бермус, О. Бесєдін, А. Вербицький, В. Вінниченко, С. Гессен, С. Гончаренко, П. Друкер,
Є. Жильцов, М. Згуровський, І. Зязюн, М. Євтух, Г. Єльникова, Л. Капченко, В. Кремень,
Є. Лоботко, В. Лутай, А. Маркова, А. Миттєва, М. Михальченко, В. Олійник, Б. Ольсан,
А. Семенкова, М. Степко, А. Цимбалар, В. Шинкарук та інші.

Однак в опублікованих роботах недостатньо уваги приділено висвітленню впливу
менеджменту на забезпечення якісної освіти, стратегії вдосконалення останньої. Подолання
цього недоліку й стало основним завданням у процесі нашого дослідження.

У розвитку економіки в умовах ринкових відносин важлива роль відводиться освіті, в тому
числі її менеджменту (англ. управляти). Адже освіта готує кадри для всіх галузей економіки.
Менеджмент в Україні останнім часом набув активного розвитку. І слово „менеджмент”, і
„менеджмент освіти” мають багато тлумачень. Останній розглядаємо як:

– сукупність стратегій, методів, засобів і форм управління закладами освіти з метою
підвищення ефективності їх діяльності;

– процес планування організації, приведення в дію і контроль діяльності закладів освіти з
метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного
вирішення завдань;
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– комплекс принципів, організаційних і технологічних прийомів управління освітнім
процесом, спрямованим на підвищення його ефективності.

Управляти підготовкою кадрів – це означає управляти усіма компонентами освітньої галузі
– ресурсами (навчально-матеріальними, кадровими, фінансовими, інформаційними,
організаційними); безпосереднім освітнім процесом, а також результатами освітньої діяльності.
Це забезпечується завдяки реалізації основних функцій менеджменту освіти, зокрема, таких
як: створення належних умов для ефективної роботи освітнього закладу, прийняття розумних
рішень і здійснення контролю за їх виконанням.

Важливими показниками функціонування менеджменту підготовки кадрів є показники
соціально-економічного розвитку в країні. Сьогодні, на жаль, ці показники є невтішними.
Так, за даними Всесвітнього економічного форуму, Україна у 2010 р. із 139 країн світу за
конкурентоспроможністю посіла 82 місце, за рівнем інноваційного розвитку – 62, за
ефективністю ринку – 49, за рівнем розвитку вищої та професійної освіти – 46, за показником
якості життя – 73, за індексом людського розвитку – 69 місце. І це при тому, що Україна,
займаючи 0,5 % території суші планети, стільки ж – населення, володіє 5% мінерально-
сировинних ресурсів планети.

Суттєвих позитивних змін не вніс і 2011 рік. Економічний форум у березні 2011 р.
оприлюднив рейтинг конкурентоспроможності туристичного ринку, згідно з яким Україна
опустилася на 8 пунктів. Практично всі зазначені вище показники опустилися ще нижче.
Подолати ці негативні тенденції покликаний менеджмент підготовки кадрів, забезпечуючи
підготовку кадрів за кількісними параметрами і за структурою так, щоб вони (кадри) сприяли
неухильному нарощуванню виробництва. Ще 2,5 тис. років тому Платон сказав, що процвітає
лише та країна, якою управляють спеціально підготовлені кадри. Саме такі кадри зобов’язані
постійно турбуватися про формування головної продуктивної сили.

У цілому, у розвитку освіти, у підготовці кадрів мають місце такі негативні тенденції:
– підготовку кадрів нерідко здійснюють непрофільні вищі навчальні заклади (наприклад,

економістів, юристів готують у технічних, педагогічних, медичних, культурологічних вищих
навчальних закладах);

– незнання реальних потреб у відповідних фахівцях, що зумовлює „перевиробництво”
фахівців одного напряму і „недовиробництво” інших. Це й зумовлює наявність надлишкової
кількості, скажімо, юристів, менеджерів, бухгалтерів тощо;

– у окремих випадках відставання професійної освіти від потреб реальної економіки;
– невідповідність навчально-матеріальної бази реальним вимогам тощо.
У прийнятій у 1998 р. у Парижі на Міжнародній конференції ЮНЕСКО по вищій освіті

„Всесвітній декларації про вищу освіту для ХХІ століття: підходи і практичні заходи” зазначено,
що якість вищої освіти є багатозначним поняттям. Тому потрібно враховувати його
різноманіття і уникати його оцінки одним стандартом. Різноманіття й соціальні потреби, види
навчальних закладів, дисципліни і духовний стан стандартів. Усе це й визначило різноманіття
стандартів якості. Адже якість – це і основна мета розвитку вищої освіти, і його міжнародний
стандарт оцінки. У нинішніх умовах глобалізації кадри, підготовлені вищою школою, є не
лише фахівцями однієї країни, але і кадрами, що формують міжнародну економіку.

Показником якості підготовки кадрів для будь-якої країни є перебування на світовому
ринку освітніх послуг, виховання національної еліти, підготовка конкурентоспроможних
фахівців, які й забезпечують високу ефективність праці. Світова практика показує, що нині
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70 % приросту світового ВВП забезпечується підвищенням продуктивності праці і лише 30 %
– зростанням зайнятості. Тобто 1 % приросту ВВП супроводжується збільшенням зайнятості
на 0,3 % [5, с. 133].

Важливо в країні забезпечити такий менеджмент  освіти, який буде сприяти забезпеченню
процвітання країни. Україна на сьогодні має найбільш розгалужену мережу вищих навчальних
закладів у Європі (854), одну з найбільших часток студентів серед усього населення (6 %).
Проте не завжди вищі навчальні заклади готують тих фахівців, які потрібні реальній економіці.
Наші дослідження показали, що кожний третій випускник вищих навчальних закладів не працює
за фахом, який він здобув у навчальному закладі. Тобто нинішня підготовка кадрів не є
оптимальною і не є достатньо якісною. У більшості випадків якістю підготовки кадрів не
задоволені роботодавці. У цих умовах як освіта в цілому, так і менеджмент підготовки кадрів
потребують удосконалення. Останнє повинно стосуватися модернізації навчально-
матеріальної бази, активного впровадження в навчально-виховний процес інформаційних
технологій; забезпечення доступності якісної освіти для всіх громадян.

Адже кращі вищі навчальні заклади різних країн концентрують свою державну політику в
сфері науки і техніки навколо інновацій у сфері знань, що передбачає перетворення вищих
навчальних закладів у головну рушійну силу інноваційного розвитку. Наприклад, у США
запущена програма „Інновація Америки”, у Великобританії – „Програми інвестицій у науку
та інновації”, у Канаді на перший план вийшла державна інноваційна політика, в Росії вводяться
стандарти оцінки інноваційних ВНЗ.

Тобто сьогодні кожний вищий навчальний заклад повинний пристосовуватися до вимог
розвитку функціонування системи підготовки кадрів в умовах інформаційної науково-
технічної епохи, що передбачає постійне навчання і підвищення кваліфікації, активне
використання можливостей Інтернету і мультимедійних технологій. Вищі навчальні заклади
повинні постійно впроваджувати науково-технічні інновації. Адже інновація – це результат
інтелектуальної діяльності. Саме інновації дозволяють перемогти ту залежність „від пройденого
шляху”, яка консервує застарілі підходи, технології та продукти. Інновації забезпечують
конкурентоспроможність, надають шанс досягти успіху в умовах глобальної та динамічної
економіки, набувають стратегічного значення. Нові знання генерують люди інтелектуальної
праці, які творчо обробляють інформацію. А це є важливою передумовою модернізації освіти
та підготовки кадрів, що, в свою чергу, сприяє вирішенню таких проблем:

– подолання соціальної диференціації суспільства внаслідок нерівного доступу до якісної
освіти;

– подолання соціальної несправедливості щодо задоволення потреб кожного у набутті
певного фаху, професійної кваліфікації внаслідок мінімізації перешкод до отримання
відповідної освіти;

– подолання соціальної нерівності щодо поділу фахової підготовки спеціальностей та
спеціалізації навчальних закладів освіти в цілому на загальнодоступні та привілейовані;

– соціальної мобільності як зміни належності до соціальної страти через отримання освіти,
соціальної адаптації як пристосування до швидких соціальних перетворень унаслідок
нововведень в освіті, позитивне їх сприйняття, модернізації суспільства.

Іншими словами, в умовах глобальної інформатизації, постійної зміни технологій,
прискореної автоматизації всіх галузей економіки, різкого зростання вимог до професійного
рівня фахівців підготовка останніх повинно здійснюватися на якісно новій основі, адекватній
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науково-технічній революції сучасного періоду. В її основі повинно лежати використання
сучасних освітніх технологій, спрямованих на фундаменталізацію, інформатизацію та
індивідуалізацію навчального процесу. Один із ефективних шляхів цього – використання
інформаційних технологій, адекватних новій освітній парадигмі.

Цьому повинні сприяти:
– підтримка інноваційних програм  розвитку вищих навчальних закладів;
– створення вітчизняних освітніх центрів, які можуть бути еталоном удосконалення

вітчизняної вищої школи;
– формування нової якості кадрового потенціалу, у тому числі за рахунок нарощування

наукового потенціалу;
– гуманітаризація системи освіти та підготовка кадрів, що сприятиме підвищенню

загальнокультурного рівня населення;
– фундаменталізація освіти, що забезпечує засвоєння фундаментальних знань,

системоутворюючих понять. Фундаментальність потрібно розглядати як категорію якості
освіти, як важливий компонент освітньої парадигми;

– інформатизація освіти, тобто широке впровадження інформатизаційних технологій, що
сприяє інноваційно-технологічному розвитку, зростанню продуктивності праці.
Інформатизація впливає на кількісні та якісні зміни в соціальній структурі суспільства та
професійно-кваліфікаційному складі робочої сили. У зв’язку з цим поліфункціональність
інформаційного ресурсу зумовлює не лише випередження та прискорення, але й необхідність
регуляції – управлінського супроводу. Нині, в умовах швидкого розвитку інформаційних
технологій, підручники та аудиторні заняття перестали бути для студента джерелом інформації,
у ВНЗ при підготовці фахівців широко використовують глобальні  інформаційні ресурси;

– неперервність освіти впродовж усього життя. Це є вкрай необхідним процесом. Адже
зовнішній світ дуже змінюється, а це вимагає постійного підвищення кваліфікації кадрів, їх
перепідготовки;

– перехід до масової вищої освіти, що дозволить забезпечити випереджальний розвиток
освітнього потенціалу суспільства стосовно матеріально-економічного;

– технологізація системи підготовки кадрів.
Останньому повинно сприяти суттєве поліпшення технічного оснащення ВНЗ, переведення

їх на інноваційний шлях розвитку, розширення мережі технопарків. Технопарк – це договірне
об’єднання суб’єктів господарювання, створене за принципом поєднання можливостей освіти,
науки, виробництва і бізнесу шляхом координації виконання інноваційних проектів наукового
парку його учасниками, партнерами. Функціонування технопарку повинно надати можливість
створювати високоінтелектуальну продукцію, здійснювати науковий і кадровий супровід її
промислового випуску й виведення на ринки.

Нині українські технопарки перебувають лише на початковому етапі їх розвитку. До цього
часу жодний вітчизняний технопарк не має промислової зони, малих наукомістких підприємств,
а тому вони повинні реалізувати проекти на власних майданчиках. А це, безперечно, негативно
позначається на якості підготовки кадрів.

Водночас важливо забезпечити створення єдиної орієнтації мережі навчальних закладів
на певні критерії оцінки якості освіти та підготовки кадрів; формування механізму гнучкого
реагування на освіту через створення мережі необхідного спектра освітніх послуг; побудову
мереженого характеру взаємодії, що передбачає отримання розподілу, а коли необхідно, то
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гнучкого перерозподілу матеріальних і кадрових ресурсів, створення механізмів оновлення
мережі за рахунок підтримки ініціатив тощо.

Важливим чинником, що змушує шукати підвищення якості підготовки кадрів, є,
безперечно, ринок праці. Саме останній спонукає навчальні заклади до інновацій, до
розширення соціального партнерства, до розвитку співробітництва ВНЗ зі службою зайнятості.
Усе це можна реалізувати в умовах науково обґрунтованого управління розвитком вищого
навчального закладу (рис. 1).

Разом із тим необхідно зазначити, що сфера підготовки кадрів готує багато менеджерів.
Однак ще донині позитивних результатів цього процесу практично не видно. Тому ми
погоджуємось із твердженням Г. Міцберга, який вважає, що добре підготувати менеджера
лише в навчальному закладі без практики, лише за рахунок теоретичних знань, не можна.

Рис. 1. Основні компоненти управління розвитком вищих навчальних закладів
Отже, удосконалення менеджменту підготовки кадрів спрямовано на забезпечення

насамперед якісної вищої освіти, яка, в свою чергу, сприяє:
– розвитку наукових досліджень як її складової;
– стимулюванню інноваційного потенціалу завдяки розширеному співробітництву

європейських вищих навчальних закладів;
– забезпеченню незалежності та автономії ВНЗ;
– поєднанню традиційних методів і форм навчання у ВНЗ і запровадженню в організації

навчального процесу сучасних інформаційно-комп’ютерних і педагогічних технологій;
– створенню модульних програм із навчальних досліджень, у яких міні-модулі легко можна

замітити, поновити, трансформувати чи адаптувати до нових вимог підготовки кадрів;
– підвищенню престижності у світі європейської вищої освіти, забезпеченню

конкурентоспроможності ВНЗ [13, c. 24–25].
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БРЕНД ЯК МЕТОД ТА ІНСТРУМЕНТ
МАРКЕТИНГУ

У статті визначено сутність поняття „бренд” як інструменту маркетингу та його
вигоди.

In the article are defined essence and the content of notion „brand” as instrument marketing
and its advantages.

Ключові слова: товар, бренд, товарна марка, клеймо, товарний знак.

В умовах жорсткої конкуренції, змагання товарів, подій, підприємств, людей перейшло у
площину змагань брендів. Бренди, як певні символи, зайняли почесне місце в нашому житті.
Відомий бренд викликає повагу, довіру, пристрасть, любов, створює позитивні асоціації і не
вимагає додаткових доказів і роздумів для віддання переваги.

Сучасна економіка будь-якої країни світу спричиняє потребу у створенні та підтримці
нових бреднів, що вимагає ефективного розширення брендингу, та пов’язаних із ним робіт зі
створення, управління та рекламації бренду.

Створення сильного  бренду в сучасних умовах – це дуже складне завдання і потребує
спеціальних знань. У США, європейських країнах та Японії вивчається та аналізується досвід
формування успішних і неуспішних брендів. Проблема формування та управління брендом
опублікована в працях відомих іноземних і вітчизняних авторів, таких як: Т. Амблер, Д. Аакер,
С. Креймер, С. Кумбер, М. Линдстром, А. Райс, Г. Томас, І. Рожков, В. Зотов, А. Петренко,
Е. Роматов, А. Длігач, Ж. Гончаренко, Є. Радченко, О. Кендюхов, В. Перція, О. Зозульов,
В. Щербань та інші.

Аналіз літературних джерел показує, що бренд є одним із ефективних чинників просування
товару на ринок. Однак у проведених наукових дослідженнях єдиного підходу щодо визначення
сутності бренду та його впливу на розвиток сучасної економіки немає, що і підтверджує
актуальність теми даної статті.

Метою статті є вивчення історичних аспектів виникнення бренду, його сутності та
сукупності економічних, емоційно-психологічних і символічних взаємовідносин між товаром
і покупцями.

Формування попиту та управління процесом просування торгової марки на ринок мають
важливе значення в розвитку бізнесу в будь-якій сфері діяльності. Кожного року на ринку

© Ляшенко Г. П., Дерев’янко В. М., 2012
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з’являється велика кількість товарів, що представлені торговими марками, які за своєю сутністю
мало чим відрізняються.

Кожний виробник хоче привернути увагу споживачів до свого товару за допомогою
реклами та інших засобів маркетингових комунікацій. Але необхідно зазначити, що
ефективність реклами падає. Отже, доцільно зазначити, що товарний ресурс впливу на
споживача вичерпаний, необхідно змінити стратегію просування товару на ринок, тобто
необхідно вийти за межі товару і споживача. Сьогодні найбільш сильним інструментом бізнесу
виступає бренд.

Сучасна стратегія брендингу виходить з того, що товар повинний виокремлювати собою
важливі та цінні для споживача якості, що викликають стійкий емоційний відгук і допомагають
встановити з ним довгострокові відносини. Крім того, товар повинний бути популярним, і
щоб його легко впізнавали споживачі. Отже, такі функції й виконує бренд.

Метою створення бренду є досягнення конкурентних переваг і просування товару на
ринку. Ефективні бренди мають сильні переконання й оригінальні ідеї. Вони не тільки
змінюють відносини споживача до марки товару, але і перетворюють свідомість людей.

Сьогодні на ринку досягає успіхів виробник, який має не тільки високий рівень організації
виробництва й управління маркетинговою діяльністю, а також великі фінансові ресурси, але
й уміє сформувати у покупця стійке ставлення до свого товару і товарної марки, придати
товару яскраві особисто-індивідуальні риси. У зв’язку з цим у практику маркетингової
діяльності в Україні входить новий термін – бренд (від англійського brand – клеймо, тавро).

Ще в стародавні часи появилася традиція ставити знаки, що свідчать про виробника товару.
З давніх-давен, клеймували домашніх тварин, щоб можна було відрізнити своїх тварин від
чужих. Наприклад, в Англії із 1266 року виробники повинні були ставити клеймо на хлібні
вироби, скляні пляшки, а в 1300 році ювелірні вироби, які не мали клейма, йшли на злам, а ті,
хто ставили підробне клеймо, підлягали смертній карі, із 1373 року, крім клейма виробника,
необхідно було ставити клеймо гільдії, до якої відносився майстер. Особисте клеймо високо
оцінювалося і його не дозволялося передавати дітям або своїм учням після смерті майстра.

На початку XIII століття в Європі застосовували знаки купців, які свідчили про ім’я купця,
що поставляв товар. У таких країнах, як Франція, Німеччина, Австрія, заборонялося продавати
товар без клейма.

Необхідно зазначити, що клеймо відображає належність товару власнику, але воно не дає
інформації про характер товару, тобто не відображає особливості, що має цей товару.

Отже, різні ситуації, що пов’язані з просуванням товару на ринок, потребують необхідної
інформації про споживацькі властивості товару, які задовольняють потреби покупців. Якщо
покупець представляє собі реальні або уявні властивості товару на основі отриманої
інформації, то це зачіпає сутність поняття „бренд”, і водночас „бренд” тісно пов’язаний із
поняттям „товар”.

Поняття „товар” матеріально відображає свої властивості, що отримані в процесі
виробництва. Споживач через маркетингові комунікації отримує інформацію про властивості
товару, про його виробника, що відображаються у торговій марці. Це також відображає
сутність поняття „бренд”.

Ставлення покупця до товару через товарну марку формує споживацьку свідомість, яка
об’єднує все те, що він знав, відчував і уявляв про властивості товару та впливає на просування
товару й торгової марки на ринку в майбутньому.
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Поняття „бренд” ширше ніж поняття „товар”. Саме бренд формує образ торгової марки і
закріплює її в свідомості споживача через комунікації, що символізує пряме або уявне
ставлення до товару.

Отже, можна зазначити, що бренд формує у свідомості споживачів споживацькі властивості
товару через символіку торгової марки. Але необхідно пам’ятати, що символ повинний
ненав’язливо пробуджувати інтелектуально-естетичний інтерес споживача, оскільки нав’язлива
символіка визиває негативні емоції у покупця.

Так, товарні знаки і клеймо використовувалися протягом всієї історії розвитку людства для
того, щоб можна було відрізнити схожі товари різних виробників, об’єднувати однаковий
асортимент в одну товарну групу й позначати їх єдиною маркировкою.

Товарний знак – це поняття юридичне, і його застосування обмежене законодавством.
Товарні знаки мають міжнародний захист. У 1883 році була підписана Паризька угода про

захист промислової власності, яка регламентує стандарти захисту іноземних товарних знаків.
Ця згода діє у 100 країнах-учасниках згоди.

Зміст товарного знаку є базою бренду. Тобто бренд формує у свідомості покупця
ставлення до товарного знаку та його споживацьких властивостей через маркетингові
комунікації. Але думки, почуття, уявлення споживацьких властивостей товару, що сформовані
брендом у свідомості покупця не можна зафіксувати юридично.

Зміст поняття „бренд” різноплановий і відображає споживацькі властивості товару, а також
сукупність відносин, а саме: „товар-споживач”, „торгова марка-споживач”, „бренд-споживач”,
„бренд-бренд”.

Інформація про товар або його торгову марку, що мають місце в бренді, впливають на
споживача і спонукають його до певних дій (позитивних або негативних). Спочатку дуже
важливо сформувати емоційне ставлення споживача до торгової марки на основі інформації,
що подана брендом, а потім також створити позитивний зворотний зв’язок між брендом і
споживачем.

Необхідно зазначити, що позитивні емоції у споживача виникають або в процесі
споживання товару конкретної марки, або в процесі сприйняття реклами, в інформації якої
відображено характер бренду. У спеціальній літературі позитивний зв’язок між брендом і
споживачем пропонується в такій послідовності: споживач чує – бачить – відчуває – це і є
результат, що пов’язаний із товаром. Так, формуються відносини між споживачем і брендом.

Залежно від символічного змісту бренду можливі три види відносин із споживачем, а
саме:

1. Емоційні. Вони формуються на основі почуттів, що визиваються у споживача брендом
(або позитивні, або негативні емоції).

2. Поведінські. Ці відносини виражені практичним результатом, тобто наміром споживача
придбати товар.

3. Раціональні. Такі відносини формуються на основі знань, оцінки і проінформованості
споживача про бренд.

Отже, всі види відносин між брендом і споживачем тісно переплетені. І саме правильність
формування символіки бренду впливає на гармонічну взаємодію бренду і споживача.

Головним елементом у відносинах „бренд – споживач” є людина. Цей механізм відносин,
як зазначається в наукових працях, залежить від багатьох факторів:
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1. Ціннісні орієнтири особистості. При формуванні бренду необхідно виділити основні
ціннісні орієнтири особистості як споживача, які він сприймає як важливу частину своєї
індивідуальності. Розробляючи ціннісні орієнтири для бренду необхідно керуватися
напрямами діяльності, в яких ці цінності реалізуються через певні ключові слова, наприклад:
здоров’я, культура, сім’я, відпочинок, та інші. Такий підхід дозволить побудувати модель бренду,
що буде сприяти формуванню стратегічних відносин торгової марки із споживачем.

2. Мотиваційно-споживацькі властивості особистості. Мотиви поведінки людини засновані
на її потребах і споживанні. Тобто під мотивами необхідно розуміти властивості бренду, що
впливають на поведінку людини, в результаті чого людина проявляє свої дії, тобто придбаває
товар. У даній ситуації механізм відносин „бренд-споживач” реалізується через мотивацію
бренду, тобто це і є лояльне ставлення споживача до торгової марки.

3. Зовнішнє середовище. Зміст цього фактора проявляється через емоційне
самоототожнення споживача із зовнішніми ознаками товару через мотиви, потреби, інтереси,
бажання і задоволення, тому що цей вид товару є символом потреби людини і людина емоційно
самоототожнює себе з товаром.

Отже, доцільно зазначити, що пошуки необхідного товару, вибір певної торгової марки –
це активний процес у механізмі відносин бренду і споживача. Результат цього процесу
залежить саме від ставлення споживача до даного бренду, тобто обдумування отриманої
інформації споживачем щодо призначення та якості товару. Якісні характеристики товару
специфічні і залежать від призначення товару, а також відрізняються  від якісних ознак бренду.
Бренд, як правило, характеризують такі ознаки:

1. Функціональні. Цією ознакою характеризуються якісні властивості і призначення товару
у змісті бренду.

2. Соціальні. При цій ознаці відіграє важливу роль торгова марка, яка символізує властивості
товару і спрямування на задоволення потреб певної соціальної групи людей.

3. Індивідуальні. Саме за допомогою цієї ознаки ціннісні орієнтири бренду спрямовані на
інтереси особистості.

4. Комунікабельність бренду. Ця ознака говорить про можливості торгової марки визивати
у споживача емоції і на цьому формувати з ним взаємовідносини.

Отже, життєвий цикл бренду залежить від взаємозв’язку всіх названих ознак і наскільки
грамотно вони відображені в його символі.

Сьогодні однозначне визначення поняття „бренд” як у зарубіжній, так і у вітчизняній
літературі відсутнє. Наприклад, Девід Огілві поняття бренд розглядав як невловиму сукупність
властивостей товару: його найменування, упакування й ціни, його виникнення, репутації та
способів просування, його реклами. Бренд також є сполученням вражень, які він справляє на
споживача протягом свого існування [3].

Зузульов О. В., досліджуючи поняття бренд, дає таке його визначення – це вдало
трансформована торгова марка, тобто така, що в свідомості споживача асоціюється з певною
сукупністю переваг і вигод, якими він чітко вирізняється з-поміж інших схожих марок, та
характеризується великою прихильністю з боку споживачів [4].

Щербань В. М. висловлює думку, що бренд є складним об’єктом. Він може об’єднувати
до 6 категорій властивостей. Це: атрибути, вигоди, цінності, культура, індивідуальність та його
користувачі. Атрибути – функціональні властивості товару. Атрибути бренду викликають у
свідомості покупця, насамперед асоціації відносно його незмінно високої якості. Вони
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представлені у вигляді функціональних та емоційних вигод і переваг для споживача. Бренд
може виражати певну систему цінностей, культуру та образ цільової аудиторії, виражених у
комунікаціях, а також визивати індивідуальний образ у свідомості користувача. Торгова марка
може відображати образ цільової аудиторії. Тому при розробці та просуванні бренду необхідно
робити акцент не тільки на атрибути і вигоди товару, а й на цінності, культуру та
індивідуальність, оскільки вони є найбільш стійкими і визначають сутність бренду [8].

Фахівці компанії „Landor Associates” підкреслюють, що бренд повинний забезпечити якість
товару та задоволення споживачеві,  а також відмінність від товарів-конкурентів.

Так, на думку закордонних фахівців із маркетингу, бренд виконує тільки дві функції, а
саме:

1) розрізнення товарів у конкурентному середовищі;
2) ототожнення товару та його виробника.
Отже, бренд – це товарна марка та плюс сприйняття її споживачем. Оскільки кожна людина

отримує інформацію про товар одночасно від декількох органів почуттів (зорові, слухові,
сенсорні та інші), бренд повинний відображати необхідні основні властивості товару через
його зовнішні ознаки або через ознаки торгової марки (фізичні та технічні характеристики;
зовнішній вигляд товару; запах, смак; фірмовий знак на етикетці; відомості про виробника).

Необхідно відзначити, що ефективність просування бренду на ринку, як правило, залежить
від того, чи правильно сформований символ бренду (найбільш повно відобразити зміст товару;
забезпечення максимальних відмінностей від брендів-конкурентів; формування у споживача
переконання про унікальність бренду).

Також необхідно зазначити, що кожний бренд має свою індивідуальність. Індивідуальність
бренду (торгової марки) визначається такими ознаками: оригінальним дизайном, яскравістю,
унікальністю, компетентністю (авторитарними знаннями про товар, які свідчать про лідерство
товару або компанії).

Зазначені ознаки дозволять здійснювати аналіз та оцінку рекламних компаній, вивчати
вплив індивідуальності на лояльність покупців стосовно торгової марки, а також розробляти
новий імідж бренду.

Отже, індивідуальність бренду виражається через його здатність формувати у споживачів
емоціонально-раціональні почуття.

Бренд для української економіки є новим напрямом і мало вивченим. Але на український
ринок почали просуватися закордонні бренди-гості й успішно завойовувати його, а також
будувати власні заводи на території України. Наприклад, фармацевтична компанія „Бофур
Іnсен” (Франція) у 1991 році відкрила своє представництво в Україні. І більше ніж за 20 років
серед українських лікарів і споживачів завоювали довіру такі медичні препарати: Танакан,
Смекта, Гінкор, Диферелін та інші. Отже, дана фірма – це глобальний бренд, який
характеризується високою якістю медпрепаратів [9].

У 1992 році в Києві було відкрито офіційне представництво Coca – Cola. Спочатку продукція
поставлялася із-за кордону, а в 1998 році було збудовано завод у м. Бровари [10].

У 1998 році компанія Nestle придбаває контрольний пакет акцій Львівської кондитерської
фабрики „Світоч” і стає власником найвідомішого однойменного „солодкого” бренду України.
Із цього моменту бізнес Nestle в Україні переходить на якісно новий рівень – компанія
розпочинає виробничу діяльність. У травні 2003 року компанія Nestle здійснює внутрішню
„націоналізацію”: на українському ринку з’являється новий гравець – ТОВ „Нестле Україна”.
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Наприкінці цього року Nestle S. A. придбає 100 % акцій підприємства „Волиньхолдінг” (ТМ
„Торчин”), що дозволяє компанії стати одним із лідерів у сегменті холодних соусів.

У 2010 році „Нестле Україна” знову суттєво розширює своє кулінарне портфоліо,
придбаваючи ТОВ „Техноком” – ведучого українського виробника продуктів швидкого
приготування під ТМ „Мівіна”.

На нинішньому етапі розвитку Nestle в Україні є безперечним лідером у сфері виробництва
продуктів харчування. Загальний обсяг продажів Nestle в Україні у 2010 році становив 4,016
млрд. гривень, продемонструвавши 30,5 % зростання [11].

Загальновизнано ще один „солодкий” бренд України – це Міжнародна кондитерська
корпорація ROSHEN, що в 2011році за виробництво високоякісної продукції стала лауреатом
премії „Український продовольчий олімп” в номінації „Сучасні технології виробництва”. До
складу Корпорації входять 4 українські фабрики (Київська, Вінницька, Маріупільська і
Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія),
Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Виробничі об’єкти Кондитерської корпорації ROSHEN сертифіковані відповідно до вимог
міжнародних стандартів якості та безпеки продуктів харчування ISO 22000 : 2005. На
підприємстві Корпорації ROSHEN працює система управління якістю, яка відповідає вимогам
ISO 9001 : 2000, що підтверджується наявністю у кожної із фабрик Корпорації „Сертифікатів
відповідності”. Корпорація виробляє більше ніж 200 видів високоякісних кондитерських виробів
(шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти).
Загальний обсяг виробництва продукції досягає 410 тис. т. на рік [12]. В асортименті продукції
найбільш відомі – це торт „Київський” і цукерки „Вечірній Київ”.

Можна навести приклади й інших українських брендів незважаючи на те, що поняття
„бренд” в Україні юридично поки що не існує. Але вже сьогодні необхідно вивчати досвід
міжнародних компаній щодо формування брендів, а також готувати власних фахівців з бренду,
щоб досягнути успіхів у цій сфері.

Необхідно зазначити, що кожне підприємство має вигоди від створення бренду, а саме:
встановлювати вищу ціну на товар, ніж у конкурентів, і так підвищувати свою прибутковість,
сприяє більшому успіху нового товару, дозволяє знайти кращих фахівців та утримувати їх у
компанії.
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ ГОСПОДАРСЬКОЇ

СИСТЕМИ
У статті проаналізовано вплив глобальних кризових процесів на розвиток економіки

України. Запропоновано напрями протидії глобальній продовольчій, енергетичній,
екологічній, легітимаційній кризі та кризі глобальної безпеки.

This article is analysed the influence of the global crisis processes in the economy of Ukraine.
Directions combating global food, energy, environmental, legitimacy crisis and the crisis of
global security are proposed.

Ключові слова: економіка України, фінансово-економічна криза, глобальна господарська
система, глобальна криза.

Прискорення процесів глобалізації, що відбувається протягом останніх десятиліть, посилює
залежність національних господарських систем від зовнішніх чинників і загроз. Тому одним із
важливих напрямів сучасної науки є дослідження впливу глобальних світогосподарських
процесів на економіку України. Цим питанням присвятили свої праці такі вітчизняні учені, як
О. Білорус, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Довбенко, Ю. Пахомов, А. Філіпенко та інші.
Зокрема, фахівці НАН України до найбільш значних екзогенних загроз економіці України
відносять: 1) зростання в Україні та світі дефіциту стратегічних ресурсів (енергетичних, водних)
і їх зосередження в країнах, які стають лідерами монопольних і олігопольних угруповань, що
відкриває останнім нові можливості для здійснення міжнародного політичного та
економічного диктату; 2) погіршення екологічної ситуації та зростання ймовірності природних
і техногенних катастроф; 3) збільшення кількості країн, які залишилися на узбіччі глобалізації,
що робить їх психологічно ворожими до навколишнього світу; 4) відсутність загальносвітових
авторитетів наднаціональних структур; 5) посилення глобальної конкуренції за інтелектуальні
ресурси; 6) масові захворювання, епідемії, поширення міжнародної злочинності; 7) зростання
зовнішнього інформаційного впливу [1, с. 7].

М. Шимаї виділяє шість криз, що є складовими кризи сучасної глобальної системи: 1) криза
наднагромадження; 2) екологічна криза; 3) продовольча криза; 4) криза соціальної інтеграції;
5) легітимаційна криза політичної системи; 6) глобальна криза безпеки [2, с. 22–23]. Дослідники,
що працюють у рамках МВФ та ООН, до зазначених глобальних криз додають також
енергетичну [3].
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Розглянемо складові сучасної глобальної кризи з погляду їх впливу на національну
економіку.

Криза наднагромадження. ЇЇ сутність полягає в тому, що норма прибутку в деяких
нефінансових галузях протягом останніх років була досить низькою, що призвело до перетоку
коштів у фінансовий сектор і появи „фінансових бульбашок”. Природа такого явища закладена
в поведінці інвесторів – за інших рівних умов вони надають перевагу вкладенням у ті сфери,
в яких норма прибутку є вищою.

У передкризовий період фінансова сфера поступово прямувала до перенакопичення
капіталу та перевиробництва окремих видів фінансових послуг. На початку 2000-х років
фінансові інститути отримували надприбутки. Одним із проявів цього стала надмірна
ліквідність, що виявилась у можливості легко конвертувати активи в готівку та використати їх
для купівлі інших активів на глобальних фінансових ринках. Розвиток похідних фінансових
інструментів на американському іпотечному ринку призвів до їх поширення на західні й
азійські ринки. Пізніше крах на іпотечному ринку США, іпотечні дефолти призвели до обвалу
банківської сфери та банкрутства провідних банківських установ, страхових компаній світового
значення, кризові явища банківської сфери поширилися на фінансові ринки високорозвинених
країн, а потім і на реальний сектор економіки загалом. І хоча одним з основних каналів
поширення фінансової кризи на реальний сектор стало обмеження кредитування, причина
кризи не у фінансовій неврегульованості економічних процесів або неспроможності сучасної
фінансової системи ефективно підтримувати глобальну та національні економіки (рис. 1).
Протягом останніх десятиліть відбувалося поступове нашарування проблем економічного
розвитку в глобальних масштабах, причому ці процеси мали латентний характер. Глибинна
причина глобальної фінансово-економічної кризи – у неолібералізації економіки та вичерпанні
інноваційних чинників економічного зростання [4].

Рис. 1. Чинники, симптоми та наслідки глобальної фінансово-економічної кризи

Національні економіки

Симптоми
1) уповільнення темпів зростання
продуктивності ресурсів;
2) відсутність епохальних (базисних)
інновацій протягом останнього десятиліття;
3) відносне відокремлення фінансових
ринків від реального сектору, утворення
фінансових бульбашок, значне завищення
реальної вартості активів;
4) неможливість економічного розвитку за
діючої моделі світового господарства

Наслідки
 зниження добробуту населення, зростання бідності;
 переформатування світогосподарського устрою, посилення прихованого протистояння
держав – панівних гравців на світовій арені; посилення боротьби за природні ресурси;
 політична нестабільність, соціальні, військові конфлікти;
 зростання недовіри населення до влади;
 трансформація глобальної системи управління;
 спад виробництва, інвестиційної активності, зовнішньої торгівлі, нарощування
державного боргу, інші негативні економічні явища та процеси

Глобальна фінансово-економічна криза

Чинники
1) утвердження як панівної
неоліберальної доктрини
економічного розвитку;
2)  вичерпання можливостей
попереднього технологічного
укладу;
3) фінансіалізація економіки;
4) постіндустріальна міжсистемна
трансформація світогосподарської
системи
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Екологічна криза. Суттєвий вплив на глибину циклічних криз ХХІ ст. здійснює екологічний
фактор. Сьогодні розгортається катастрофічна за можливими наслідками глобальна екологічна
криза. Кліматичні зміни впливають як на найбідніші регіони світу, так і на країни Європи,
США, Великобританію, Японію, Канаду. За оцінками вчених, зростання середньої температури
на 30С у найближчі десятиліття та на 50С до 2100 року відносно доіндустріального періоду
призведуть до посилення засух, надзвичайних погодних явищ, підвищення рівня світового
океану тощо [5, с. 62; 6, с. 18].

Глобальні зміни клімату взаємопов’язані з природними, техногенними, економічними та
соціально-політичними ризиками для національних господарських систем. До природних
ризиків, що спричиняють виникнення економічних і соціально-політичних, відносять:
1) переміщення кліматичних зон, нестабільність погоди (велика амплітуда коливань температур
протягом коротких періодів часу) і загальна зміна середовища існування живих організмів;
2) зменшення біорізноманіття; 3) погіршення здоров’я живих організмів, у тому числі, людини
(зокрема, збільшення кількості онкологічних захворювань); 4) підвищення процесів мутагенезу
у всіх істот, насамперед в організмах бактерій, грибів, вірусів; 5) затоплення великих ділянок
суші, активізація небезпечних геологічних процесів, зокрема, абразії, зсувів, підтоплення;
6) опустелювання; 7) нестача питної води; 8) збільшення кількості стихійних лих (у т.ч. лісових
пожеж, паводків, зсувів), негативних метеорологічних явищ (ураганів, засух, тривалих злив
тощо) [5].

Техногенні ризики включають: 1) забруднення елементів довкілля супутніми продуктами
або відходами виробництва; 2) підняття з надр на поверхню Землі великої кількості порід і
мінералів, солоних вод і розсолів, зокрема й тих, які нетипові для її поверхні, ворожі до біоти і
людини; 3) створення в результаті гірничо-видобувної діяльності і відбору підземних вод різних
порожнин у надрах і депресійних воронок у підземних водах, які призводять до осідання
поверхні землі, суфозійних процесів, карстоутворення, підвищення сейсмічності території,
пригнічення і зміни біоценозів на більш прості кризові тощо; 4) деформація ґрунтів у результаті
їхньої механічної руйнації, забруднення отрутохімікатами і добривами під час
сільськогосподарських робіт; 5) засолення або підтоплення ґрунтів під час виконання науково
необґрунтованих меліоративних робіт (зрошення або осушення земель); 6) тотальне знищення
біоценозів і багатьох біологічних видів; 7) негативний електромагнітний і шумовий вплив
промислової діяльності на біоту і людину тощо [7].

Природні та техногенні ризики підвищують імовірність настання негативних економічних
і соціальних наслідків. В Україні рівень викидів парникових газів на одиницю ВВП є найвищим
серед країн СНД, обсяг викидів на душу населення становить 9,45 тонн CO2 еквівалента на рік,
щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр
території країни – 7,5 тонн шкідливих речовин, а на душу населення – 98 кг [8].

Економічними наслідками екологічних криз є як позитивні, так і негативні екстерналії у
сфері міжнародної торгівлі, науково-технічній, інноваційній, інвестиційній діяльності,
реальному секторі економіки.

По-перше, в умовах торговельної глобалізації екологічна криза національного рівня, що
виникла в одній державі, спричинятиме наслідки (позитивні та/ або негативні) в інших країнах
– учасниках міжнародних економічних відносин. Для національних економік, включених у
світогосподарські зв’язки, можливі такі ситуації внаслідок екологічної кризи в іншій країні:
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– зростання виробництва та потенційні можливості зайняти нішу з виробництва товарів і
послуг, аналогічних тим, що виготовляються в постраждалій країні і виробництво яких
призупинено;

– наявність часу для маневру з формування конкурентних переваг;
– посилення інфляційних процесів (можливо імпортованої інфляції), зростання цін на

товари, що імпортуються з постраждалої країни, а також на товари-комплементи;
– зміни обсягів експорту продукції, його зростання або падіння залежно від географічної

й експортно-імпортної структури зовнішньої торгівлі та внутрішньовиробничих чинників;
– зміни інвестиційної активності, як у напрямі притоку інвестицій у постраждалу країну з

метою реалізації проектів відновлення господарської системи, так і їх відтік, можливі втрати
капіталовкладень і посилення інвестиційних ризиків;

– як правило, падіння національної валюти країни, що постраждала внаслідок екологічної
кризи, призводить до зміни співвідношення світових валют, виникнення валютних диспропорцій;

– падіння фондових ринків країни, що постраждала від екологічної кризи, може призвести
до розкручування процесів турбулентності на ринках інших країн.

По-друге, оскільки екологічні кризи впливають на економічний розвиток, вони здатні
змінювати тривалість, глибину та специфіку протікання економічних циклів [9].

По-третє, екологічні кризи призводять до перерозподілу фінансових та інвестиційних
ресурсів, так званому відволіканню ресурсів від стратегічних проблем економіки та їх
спрямуванню на ліквідацію руйнівних наслідків кризи. За оцінками вчених Великобританії, на
основі аналізу „витрати-вигоди” видатки на боротьбу з глобальним потеплінням найближчим
часом сягнуть 5–20 % світового ВВП, причому найбільша частка видатків припадатиме на
постіндустріальні країни [5]. При цьому лише 20–25 % втрат від негативного впливу екологічних
змін нестимуть розвинені країни і 75–80 % втрат припадатиме на країни, що розвиваються [6,
с. 19–20].

Ще одним напрямом реалізації заходів боротьби з екологічною кризою є фінансування
розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії у світовому вимірі загалом та у
країнах, що розвиваються зокрема. Так, рішенням конференції ООН з питань зміни клімату в
Канкуні (Мексика, грудень 2010 року), яке отримало назву „Канкунські домовленості”,
передбачено створення механізму передачі бідним країнам технологій з освоєння
відновлювальних джерел енергії та підвищення енергоефективності, заснування зеленого
кліматичного фонду з унесенням у нього 100 млрд. дол. США до 2020 року, у тому числі 30
млрд. дол. США до 2012 року [10].

Парадоксально, але прискорення темпів економічного зростання, що призводить до
збільшення техногенного навантаження на навколишнє середовище та викидів парникових
газів у повітря, з іншого боку, дає можливість збільшувати видатки на усунення негативних
впливів антропогенного та природного походження, активізувати інвестування
енергоефективних і природоохоронних технологій. У зв’язку з цим необхідно визначити
оптимальну модель економічного зростання, яка буде забезпечувати перевищення чистих
вигод суспільства над витратами.

По-четверте, внаслідок дії екологічних чинників ускладнюється реалізація державної
політики щодо боротьби з бідністю. Кліматичні зміни суттєво вплинули на сільськогосподарське
виробництво і стан продовольчої безпеки. Наслідком цього стало зростання дефіциту та цін



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(58) 2012  31

на соціально значущі групи продовольчих товарів, що найбільшою мірою вплинуло на бідні
верстви населення.

По-п’яте, екологічні  кризи призводять до активізації науково-технічного прогресу, що
дозволяє зробити інноваційний прорив та/ або вийти економіці з інноваційної паузи. У кризових
ситуаціях відбувається консолідація наукових сил у пошуку рішення науково-технічної
проблеми та концентрація наукового потенціалу (науково-дослідних установ, лабораторій,
вузів) на ключових питаннях життєдіяльності економіки і соціуму, кінцевим наслідком чого є
створення інновацій. Наприклад, у процесі ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
світовою наукою створено ряд винаходів не тільки у галузі ядерної енергетики та енергетичної
безпеки, а й у медицині, будівництві, біології, хімії тощо. На інноваційних засадах повинний
базуватися перехід до „низьковуглецевої моделі економічного розвитку” [6]. За допомогою
сучасних технологій можна зменшити енергоспоживання у промисловості та енергетичному
секторі на 20–30 % та, відповідно, скоротити викиди вуглецю в атмосферу не зменшуючи
темпи економічного зростання [6, с. 16]. Для вирішення цієї проблеми можуть бути задіяні
кейнсіанські і шумпетерівські механізми, які в кінцевому підсумку призведуть до нововведень
у сфері енерго-, ресурсозбереження, природоохоронних технологій і стрибкоподібних
підйомів виробництва в високотехнологічних секторах економіки.

Продовольча криза. Проблема забезпечення населення продовольством та  ліквідація
голоду сьогодні визначені як глобальні проблеми людства. Продовольча криза 2008 року, що
супроводжувалася різким зростанням цін на основні суспільно важливі види продовольчої
продукції в період розгортання глобальної фінансово-економічної кризи, поступово переросла
в затяжну глобальну продовольчу кризу, яка за розрахунками Продовольчої і
сільськогосподарської організації ООН триватиме протягом наступного десятиліття (за
оптимістичними оцінками).

Причини затяжної продовольчої кризи є такі:
– скорочення частки сільськогосподарського сектору у світовому ВВП, спричинене

процесами постіндустріальної структурної трансформації. Протягом 1970-х–2010 років частка
первинного сектору як у світовому ВВП, так і в основних країнах-експортерах сільгосппродукції
постійно скорочувалася. У 2009 році частка сільгоспсектору у світовому ВВП становила 4 %
порівняно з 10,2 % у 1970 році, причому тенденція до зменшення частки первинного сектору
економіки відзначена у більшості країн світу;

– чинники глобальної екологічної кризи, внаслідок дії яких відбулися суттєві зміни в
погодних умовах, урожайності, зросла кількість негативних метеорологічних явищ, ерозія
ґрунтів, висушення або затоплення посівних площ та абсолютне їх зменшення. За даними
ООН, щорічно у світі втрачається від 5 до 10 млн га сільгоспугідь унаслідок змін екосистеми,
спричинених глобальним потеплінням [5];

– зростання чисельності населення. Існує пряма залежність між темпами чисельності
населення і динамікою виробництва продовольчих товарів. Протягом 1990–2009 років
населення світу зросло майже на 1,35 млрд. осіб, причому 90 % приросту населення припадало
на країни, що розвиваються. Зростання чисельності населення в країнах, що розвиваються, у
поєднанні з шоковими впливами фінансово-економічної кризи призвели до збільшення злиднів
у цих країнах до 1 млрд. осіб. За оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організацій
для забезпечення потреб зростаючого населення до 2030 року необхідно збільшити
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виробництво зернових на 50 %, виробництво м’яса – на 85 %, а також наростити обсяги
сільгоспсировини для виробництва біопалива [11];

– зростання нехарчового використання продовольчих товарів для виробництва біопалива.
Виробництво етанолу (основного замінника автомобільного біопалива) з кукурудзи, ріпаку
та інших культур призвело до зменшення посівних площ під культури харчового призначення.
За оцінками Міжнародного валютного фонду, від 15 до 30 % зростання цін на продовольство
є  результатом вирощування зернових культур для виробництва біопалива [12]. Зауважимо,
що виробництво біопалива підтримується урядами багатьох високорозвинених країн. Зокрема,
дотації сільгоспвиробникам на вирощування культур для виробництва паливного етанолу
надаються у США, країнах Євросоюзу. Хоча, з іншого боку, виробництво біопалива стримує
зростання цін на нафтопродукти, а, як відомо, частка витрат на ПЕР у ціні на сільгосппродукцію
є значною;

– збільшення обсягів споживання харчових продуктів у нових індустріальних країнах,
зокрема, найбільших з них – Китаї, Індії, внаслідок збільшення доходів населення цих країн, та
відповідно споживчого попиту. Стрімке економічне зростання у цих країнах зумовило
збільшення споживання основних видів продовольчої продукції на душу населення, і особливо
м’яса;

– спекулятизація ринків сільськогосподарської продукції. В умовах нестабільності
фінансових ринків збільшились операцій з вкладення спекулятивних ресурсів у продовольчі
товари, на які очікується зростання попиту та цін. Крім того, на ринках пшениці, сої, олії та
інших діє значна кількість торговельних посередників, діяльність яких призводить до зростання
кінцевої ціни, яку платить споживач у десятки разів.

Світові тенденції продовольчого ринку відобразилися протягом 2008–2010 років і на
національній економіці. У цей період відбувалося синхронне зростання цін продовольчих
товарів на світовому та вітчизняному ринках.

Впливи глобальної продовольчої кризи на економіку України такі:
– зростання цін на продовольчу продукцію внаслідок збільшення дефіциту

сільськогосподарських ресурсів у світі: у 2010 році індекс цін на продукцію сільгоспвиробників
сягнув 130 %, у тому числі в грудні 2010 року індекс цін на цукор становив – 398,4 %, масла і
жири – 263 %, зернові – 237,6 %, молоко – 208,4 %, м’ясо – 142,2 %;

– посилення адміністративного втручання держави в цінову політику господарюючих
суб’єктів (встановлення граничних цін, обмеження торговельної надбавки, рентабельності
продукції тощо);

– регулювання пропозиції соціально значущих видів продовольства шляхом використання
механізму держрезерву, митно-тарифних і нетарифних інструментів, продовольчої інтервенції;

– нерівномірність світового розвитку аграрного виробництва (зокрема, через високий
рівень субсидій та розмірів інвестицій у розвинених країнах), викривлення конкурентної
ситуації через поширення протекціоністських заходів, зростання відставання країн, що
розвиваються, від світових лідерів [13];

– зростання конкуренції з боку країн, що мають аналогічний Україні аграрний  потенціал,
та країн, що мають цінові конкурентні переваги за рахунок використання дешевої робочої
сили та, відповідно, низьких витрат на виробництво.

Криза соціальної інтеграції. Розпад патріархального типу родини був компенсований
насамперед притоком дешевої робочої сили – з низькими зарплатами та частковою зайнятістю,
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що стало відчутним для міського населення з високими доходами [2]. Зростання міграції
дешевої робочої сили в розвинені регіони світу негативно вплинуло як на країни-донори, так
і на країни-реципієнти робочої сили.

Легітимаційна криза політичної системи. У загальному розумінні легітимаційна криза –
це ситуація, у якій правомірність існуючого соціального порядку піддається сумніву та
відкрито висловлюється недовіра до існуючої влади. Легітимаційна криза виявилась у
нездатності держави вирішити проблему конфлікту інтересів різних соціальних груп.

Чинниками легітимаційної кризи в глобальному вимірі та на рівні окремих національних
економік стали: 1) наявність військових конфліктів; 2) руйнація конституційно-правового
порядку в деяких країнах, що розвиваються; 3) економічні проблеми, спричинені дефіцитом
продовольчих ресурсів; 4) невизнання громадянами процесу прийняття політичних рішень;
5) невідповідність політичних рішень домінуючим у суспільстві уявленням про справедливість;
6) посилена конкуренція між політичними елітами у боротьбі за владу та домінування в
політикумі; 7) неспроможність урядів країн швидко адаптуватися до динамічних змін
суспільного розвитку, спричинених процесами інформатизації та постіндустріалізації.

Крім зазначеного, внаслідок фінансово-економічної кризи уряди більшості країн світу
вдалися до непопулярних політичних рішень, спрямованих на економію бюджетних видатків,
скорочення фінансування соціальних програм, соціальної сфери та апарату державного
управління, вивільнення працівників бюджетної сфери, проведення пенсійної реформи (у
тому числі збільшення вікової межі виходу на пенсію) тощо. Зазначене призвело до
легітимаційних криз у національних економіках, делігитимації влади.

Енергетична криза. Загрози глобальній енергетичній безпеці сформувались і все більше
поглиблюються з часів нафтової кризи 1974 року. Протягом 1974–2008 років міжнародна
торгівля паливно-енергетичними ресурсами зросла майже вдвічі, а загрози вичерпання
енергетичних ресурсів посилилися [14]. Чинники сучасної глобальної енергетичної кризи є
такі:

– зростання світового споживання паливно-енергетичних ресурсів з одночасним
уповільненням темпів зростання їх пропозиції. З боку попиту – глобальне споживання енергії
протягом 1940–2000 років зросло більше, ніж у п’ять разів, а середньодушове – вдвічі.
Прогнозується, що у 2009–2035 роках воно зросте на 36 %, причому найбільше зростання
очікується в Китаї – на 75 відсотків [15]. З боку пропозиції – уповільнення темпів видобутку
енергетичних ресурсів пов’язано з низкою чинників, серед яких, по-перше, нестабільність
політичної ситуації в країнах-експортерах нафти (Лівія, ОАЕ, Єгипет та інші) та скорочення її
видобутку. По-друге, скорочення інвестицій в енергетику внаслідок фінансово-економічної
кризи. У 2009 році інвестиції в енергетику скоротилися на 90 млрд. дол. США або на 19 %
відносно 2008 року. З жовтня 2008 року в світі призупинено реалізацію близько 20 проектів з
сумарним видобутком 2 млн бар. нафти на день, реалізацію ще 29 проектів з видобутком 3,8
млрд. бар. на день відкладено на 18 місяців. Обсяг необхідних інвестицій в енергетику до 2030
року оцінюється Міжнародною енергетичною агенцією (МЕА) в 28 трлн. дол. США у цінах
2008 року;

– зростання цін на енергетичні ресурси. Цей чинник тісно пов’язаний з попереднім,
оскільки саме дисбаланс у попиті-пропозиції на ринку енергетичних ресурсів наприкінці
2010–початку 2011 років призвів до стрибка світових цін на нафту. З 1960 року світові ціни на
нафту зросли майже в 4 рази. За прогнозами МЕА, світові ціни на нафту і надалі (після
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цінового стрибка початку 2011 року) зростатимуть і до 2035 року сягнуть за базовим сценарієм
120 дол. за бар [15];

– нестабільність енергопостачання внаслідок техногенних катастроф, системних аварій,
викликаних природними явищами, терористичними актами, масовими заворушеннями;

– наростання регіональних енергетичних диспропорцій, що виявляється у зростанні
кількості країн і великих регіонів, розвиток яких не забезпечено власними енергоресурсами [16].
Якщо у 1990 році такі держави виробляли 87 % ВВП, то на початку ХХІ ст. – близько 90 %
ВВП. Україна також належить до країн частково забезпечених традиційними видами первинної
енергії. Хоча рівень енергозалежності України є середньоєвропейським і має тенденцію до
зменшення (з 60,7 % у 2004 році до 54,8 % у 2005 році) він характеризується відсутністю
диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, насамперед нафти, природного газу та
ядерного палива.

Позиціонування України на міжнародних енергетичних ринках має ряд переваг і недоліків.
Перевагами українського енергетичного сектору в світогосподарських процесах є: достатні
запаси вугілля та складових ядерного палива (урану і цирконію; надлишкові потужності для
транспортування газу, нафти та експорту електроенергії); вигідне географічне та геополітичне
становище; розвинена інфраструктура енергетики; високопрофесійний кадровий
потенціал [17]. До недоліків відносимо такі: обмеженість у власних розвіданих ресурсах
природного газу, нафти, а також ядерному паливі власного виробництва; відсутність
диверсифікації джерел постачання енергетичних продуктів; використання переважної частини
потужностей власних гідроресурсів; високе техногенне навантаження на довкілля;
незадовільний технічний стан частини енергетичних об’єктів, у тому числі систем
транспортування енергетичних продуктів, висока енергоємність і низька енергоефективність
національної економіки (енергоємність ВВП України у 2,6 раза перевищує середній рівень
енергоємності ВВП країн світу), що значно знижує рівень  конкурентоспроможності
вітчизняної продукції на зовнішньому ринку.

Глобальна криза безпеки. По суті, кризові процеси глобальної безпеки опосередковано
включають розглянуті вище складові глобальної кризи. У загальному розумінні глобальна
безпека – це комплекс міжнародних умов співіснування домовленостей та інституціональних
структур, за яких кожній державі-члену світової спільноти забезпечується можливість вільно
обирати і здійснювати свою стратегію розвитку відповідно до принципів глобалізації. Точкою
відліку активного переформатування системи глобальної безпеки та визнання де-факто її
кризовості традиційно визначають 1 вересня 2001 року – дату терористичного нападу на
США, наслідки якого були найбільш руйнівними за всю історію людства. Саме після цієї події
значного поширення набули дослідження проблематики глобальної безпеки у динамічно
змінюваному світі. Ці зміни характеризуються наступним:

– у суспільстві сформувалося розуміння незахищеності людства перед військовою і
терористичною агресією ззовні;

– посилюються процеси загострення суперечностей між світовими цивілізаціями на ґрунті
міжетнічних конфліктів, релігійних, культурних, світоглядних розбіжностей;

– поширення світового конфліктогенного потенціалу зумовлює зростання нестабільності
внутрішньодержавних суспільно-політичних процесів, кількості революцій, страйків, масових
заворушень, особливо в періоди фінансових та економічних криз;
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– нарощування ядерного потенціалу „агресивно налаштованими” країнами світу в
поєднанні з непередбачуваністю їх зовнішньої та внутрішньої політики створює реальні загрози
для життя планети;

– відбуваються процеси десуверенізації національних держав і посилення впливу
недержавних світових гравців – транснаціональних корпорацій, релігійних об’єднань;

– поширюються „хаотичні” процеси в технологічному, економічному та соціальному
розвитку;

– сформована у суспільстві протягом останнього десятиліття споживацька філософія
призводить до викривлення структурних пропорцій на ринках товарів і послуг, фінансових
ринках;

– має місце формування нового ноосферного інформаційного середовища в поєднанні з
поширенням процесів неконтрольованості, саморозширення та самопродукування в
глобальних інформаційних мережах;

– негативний вплив природнокліматичних чинників унаслідок глобального потепління
створює реальні загрози для людського існування та спричиняє техногенні, економічні,
соціальні катастрофи;

– унаслідок вичерпання енергетичних ресурсів розгортається масштабна боротьба за
володіння і контроль над ними;

– пошук альтернатив однополярному світу, формування концепції багатополярного
світоустрою створює реальні загрози встановлення світової анархії та загострення міжкраїнової
боротьби за глобальне панування в геополітичному просторі.

Україна як гравець на світовому ринку перебуває на перехресті кількох цивілізаційних
конгломератів, а саме в зоні перетину їхніх інтересів. Вона є об’єктом активного політичного,
економічного, інформаційного і культурного впливу з боку провідних цивілізаційних
співтовариств, які зацікавлені в розширенні ареалів свого впливу [18]. Це означає, що глобальна
криза безпеки повною мірою торкнулась і національної економіки.

Отже, розглянуті вище складові кризи глобальної господарської системи негативно
вплинули на розвиток економіки України. У зв’язку з цим можна зробити висновок, що в
майбутньому вплив глобалізаційних процесів на національні економіки посилюватиметься.
Тому протидія, мінімізація та усунення екзогенних загроз повинні стати ключовим
імперативом зовнішньоекономічної стратегії України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Новий курс : реформи в Україні 2010-2015. Національна доповідь / за заг. ред.

В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
2. Шимаї М. Виклики для посткризової глобальної системи / М. Шимаї // Економіка України.

– 2010. – № 4. – С. 22–29.
3. World economic outlook October, 2010 : Recovery, risk and rebalancing – Washington, DC:

International Monetary Fund, 2010 – 268 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.imf.org

4. Малицкий Б. А. Неолиберализм и кризис инновационого развития экономики. Формула
кризиса / Малицкий Б. А. – К. : Феникс, 2009. – 64 с.

www.imf.org4


36                                                                                                             Економіка

5. Доклад о развитии человека 2007/2008. Борьба с изменениями климата: человеческая
солидарность в разделенном мире [Текст] / [пер. с англ.] – М. : Издательство „Весь мир”, 2007.
– 400 с.

6. Доклад о мировом развитии 2010. Развитие и изменение климата / Всемирный банк.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://un.org

7. Шестопалов В. М. Керована коеволюція як стратегія подолання глобальної екологічної
кризи / В. М. Шестопалов // Вісник НАН України. – 2008. – № 5. – С. 3–9.

8. Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2010 : Національна доповідь / Міністерство економіки
України – Київ, 2010. – 110 c.

9. Олешко А. А. Вплив екологічних криз на розвиток національних економік / А. А. Олешко
// Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-
економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації : зб. наук. праць : у 3 т. – Т. 3 /
НАН України, Ін-т економіки промисловості; редкол. : Булаєв І. П. (відп. ред. та ін.). – Донецьк,
2011. – С. 282–290.

10. Governments agree Transitional Committee members for new Green Climate Fund (Bonn, 15
April 2011). Press Release. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unfccc.int/2860.php

11. Сельское хозяйство на службе развития. Доклад о мировом развитии. – 2008. – МБРР /
Всемирный банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://worldbank.org

12. Нанавов А. Продовольча криза – проблема глобальна / А. Нанавов / Дзеркало тижня.
– 2011. – № 7.

13. Ризики світової продовольчої кризи та виклики для України : аналітична записка / НІСД.
– 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://niss.gov.ua

14. World Energy Outlook 2008. – IEA, 2008.
15. World Energy Outlook 2010. – IEA, 2010.
16. Фортов В. Глобальна енергетична безпека : проблеми і шляхи розв’язання / Фортов В.,

Макаров А., Митрова Т. // Вісник НАН України. – 2007. – № 8. – С. 40–50.
17. Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням

Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145-р.
18. Семиноженко В. Нова стратегічна епоха і гуманітарний вимір національної безпеки /

В. Семиноженко // День. – 01.12.2001. – № 221.

Стаття надійшла до редакції 18.06.2012 р.

http://un.org
http://unfccc.int/2860.php
http://worldbank.org
http://niss.gov.ua


Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(58) 2012  37

УДК 330.341
Г. Б. Тітаренко,
кандидат економічних наук,
Національний університет
ДПС України

ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Наведено джерела і механізми здобуття інвестиційних ресурсів для цілей підвищення
сприйнятливості підприємств до інноваційного розвитку, посилення їх зацікавленості в
оновленні виробництва. Розроблено класифікацію джерел залежно від етапів
інноваційного розвитку. Наведено статистичні дані щодо впровадження інновацій в АПК.
Вибір галузей АПК як об’єкта дослідження  пояснюють тим фактом (на підставі аналізу
праць вітчизняних та іноземних науковців і отриманих статистичних даних щодо
діяльності підприємств агропромислового комплексу), що саме підприємства АПК є
найбільш вразливою ланкою в умовах кризи.

In the article sources and mechanisms of receipt of investment resources are resulted for the
aims of increase of receptivity of enterprises to innovative development, strengthening of their
personal interest, in the update of production. Classification of sources is developed depending
on the stages of innovative development. Statistical information is resulted in relation to
introduction of innovations in APK. Choice of industries of APK as explained to the research
object by a circumstance that (on the basis of analysis of labours of domestic  and foreign
research workers, and statistical  findings, in relation to activity of enterprises of agroindustrial
complex)  exactly enterprises of APK are the most impressionable link in the conditions of crisis.

Ключові слова: джерела інноваційного розвитку, етапи впровадження інноваційних
проектів, інновації в АПК.

Інтенсифікація інноваційної діяльності і завдання підвищення конкурентоспроможності
суб’єктів господарювання вимагають першочергового вирішення двох взаємопов’язаних
проблем. По-перше, визначення джерел і механізмів здобуття необхідних для цього
інвестиційних ресурсів і, по-друге, підвищення сприйнятливості підприємств до інноваційного
розвитку, посилення їх зацікавленості в оновленні виробництва.

Економічна категорія „фінансовий механізм” в переліку теоретичних основ управління
процесом фінансового забезпечення є однією з найбільш дискусійних. Найбільш відомими
дослідженнями фінансового механізму у вітчизняній науці є праці Онишко С. В. [7], проблемам
фінансового забезпечення інноваційного розвитку присвячені також праці вітчизняних учених
Вахович І. М. [2], Віткової М. С. [2], Лазебник Л. Л. [4], Матросової Л. М. [5].

© Тітаренко Г. Б., 2012
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Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України потребує додаткових досліджень,
особливо це стосується пошуку альтернативних джерел, які не є популярними на ринку
кредитних та інвестиційних ресурсів України.

Метою даного дослідження є вивчення існуючих та альтернативних джерел фінансового
забезпечення інноваційного розвитку України.

Інноваційний процес умовно розбивається на два етапи: розробка і комерціалізація
інновацій.

Межею між цими етапами можна вважати бізнес-план інноваційного проекту, в якому
описуються чинники, що визначають етапи реалізації нової ідеї і привабливість нововведення
для споживача: споживчі, технічні і вартісні параметри нововведення; сферу його застосування.

Ці два етапи інноваційного процесу істотно відрізняються залежно від міри невизначеності
результату і рівня інвестиційного ризику, у зв’язку з чим джерела інвестиційних ресурсів
також диференціюватимуться. Ми обмежимося в своєму дослідженні перерахуванням
можливих джерел, поставивши їх у відповідність етапу інноваційного процесу (табл. 1).
Виходячи з інформації, поданої в таблиці 1, можна стверджувати, що на вибір джерела
інвестиційних ресурсів для фінансування інноваційного проекту впливають такі чинники:

1. Розміри компанії-інноватора. Цей чинник, як правило, тісно позв’язаний:
а) з можливістю надати необхідне забезпечення при залученні позикового капіталу у вигляді

застави;
б) з можливістю покрити зобов’язання по позиковому капіталу, притягненому для реалізації

інноваційного проекту, за рахунок грошових потоків від основної діяльності;
г) з інформованістю потенційних інвесторів про діяльність компанії і інвестиційну

привабливість її цінних паперів;
д) з можливістю нести високі (у абсолютному значенні) трансакційні витрати по залученню

джерел зовнішнього фінансування.
2. Ступінь радикальності нововведення. В умовах наявності інвестиційних альтернатив

більшість інвесторів не вкладатимуть ресурси в інноваційні проекти з високим ступенем
новизни. Джерелами фінансування для таких проектів можуть бути власні засоби, засоби
фондів підтримки наукових досліджень і венчурні інвестиції. Водночас інновації в умовах
економічного зростання без зусиль можуть бути забезпечені традиційними кредитними
ресурсами. Виняток становить, мабуть, діяльність компаній, акції яких обертаються у
високотехнологічному секторі фондового ринку, наприклад, акції, що мають обіг на
американській електронній біржі NASDAQ. З одного боку, інвестори, що працюють у цьому
секторі, характеризуються більшою схильністю до ризику, з іншого – такі компанії вже мають
„ім’я” і ділову репутацію, що позитивно впливає на їх інвестиційну привабливість.

Критерії ефективності інвестиційного проекту. Згідно із стандартними вимогами, які
висуває інвестиційний аналіз для комерційних проектів, середньозважена вартість капіталу
(WACC) повинна бути нижчою за внутрішню норму прибутковості проекту (IRR). WACC
розглядається як мінімально необхідний рівень віддачі на вкладені інвесторами засоби.

Тут необхідно враховувати, що важливим чинником ціни інвестиційного капіталу є
трансакційні витрати на його залучення і обслуговування. До цієї категорії відносять,
наприклад, витрати на підготовку проспекту емісії і інвестиційного меморандуму, плата за
послуги андерайтера, плата за розгляд кредитної заявки, плата за ведення позикового рахунку,
плата за оцінку і страхування предмета застави, витрати з метою підвищення інформованості
потенційних інвесторів про діяльність компанії-новатора і вміст інноваційного проекту тощо.
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Податкові наслідки. Даний чинник визначає величину грошового відтоку інноваційного
проекту і враховується при визначенні ціни капіталу джерела фінансування. Розмір податкової
економії залежить від особливостей норм діючого податкового законодавства. У більшості
випадків йдеться про податок на прибуток.

У окремих випадках, особливо в малому бізнесі, вся діяльність компанії може бути пов’язана
з реалізацією одного проекту. Тоді погашення зобов’язань перед інвесторами можливе тільки
за рахунок грошових потоків від цього проекту. Як джерело фінансування, найбільш доцільно
використовувати власний або венчурний капітал. При використанні позикового фінансування
обслуговування боргу повинно бути синхронізоване з отриманням грошових потоків від
реалізації проекту.

Якщо компанія має портфель інноваційних та інвестиційних проектів, що перебувають на
різних стадіях реалізації, то, як правило, використовується перехресне фінансування грошових
потоків одних проектів за рахунок грошових надходжень від реалізації інших. При цьому
загальна вимога до формування портфеля інновацій полягає в тому, що у кожний момент
часу весь комплекс проектів повинний забезпечувати принаймні невід’ємний грошовий потік
з урахуванням необхідності обслуговування залученого капіталу.

Сталий інноваційний розвиток підприємств на основі радикальної модернізації діючих,
будівництво і освоєння нових потужностей, організація виробництва нових наукоємних і
вдосконалених продуктів пов’язані зі значними інвестиційними ресурсами. Водночас тих
інвестицій, які в останні роки вкладалися в розвиток промислових підприємств, недостатню
для реалізації масштабних інноваційних програм.

Загальне уявлення про динаміку, структуру та джерела інвестицій в інновації на етапі
ринкових реформ можна відслідкувати в динаміці. Як це наведено на прикладі однієї з провідних
галузей, – АПК. На нашу думку, зазначені тенденції в забезпеченні підприємств АПК
інвестиційними ресурсами далекі від раціональних. Ураховуючи важливу роль виробництва
сільськогосподарської продукції  в економіці країни – забезпеченні безпеки і підвищення
рівня життя населення, потрібно визнати, що сумарні обсяги цих ресурсів поки що не
відповідають ні потребам суспільства, ні самої галузі, якщо це розглядати з позицій її
інноваційного розвитку.

Таблиця 2
Фінансування інноваційної діяльності в промисловості*

*Джерело: розрахунки за даними статистичних збірників „Статистичний щорічник України за
2010 рік” за розділом „Інвестиції та будівельна діяльність”.

2000 2005 2008 2009 2010
млн
грн

відсот.
до

загаль-
ного

обсягу

млн
грн

відсот.
до

загаль-
ного

обсягу

млн
грн

відсот.
до

загаль-
ного

обсягу

млн
грн

відсот.
до

загаль-
ного

обсягу

млн
грн

відсот.
до

загаль-
ного

обсягу
Усього 1 757,1 100,0 5 751,6 100,0 11 994,2 100,0 7 949,9 100,0 8045,5 100,0

За рахунок
держбюджету 7,7 0,4 28,1 0,5 336,9 2,8 127,0 1,6 87,0 1,1

місцевих
бюджетів 1,8 0,1 14,9 0,3 15,8 0,1 7,4 0,1 5,7 0,1

власних
коштів 1399,3 79,6 5045,4 87,7 7264,0 60,6 5169,4 65,0 4775,2 59,4

Коштів
інвесторів
вітчизняних

49,4 2,8 79,6 1,4 169,5 1,4 31,0 0,4 31,0 0,4

іноземних 133,1 7,6 157,9 2,7 115,4 1,0 1512,9 19,0 2411,4 30,0
Інших
джерел 165,8 9,5 425,7 7,4 4092,6 34,1 1102,2 13,9 735,2 9,0
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Одночасно спостерігається недостатня ефективність використання інвестиційних ресурсів.
Вибір підприємств – споживачів інвестиційних ресурсів і конкретних точок їх застосування на
підприємствах, досить часто визначається суб’єктивно. При цьому інвестиційні ресурси часто
спрямовуються не на радикальні інноваційні перетворення (віддача від яких може бути
отримана лише через кілька років), а на оперативне вдосконалення виробництва для підтримки
його безаварійного функціонування та поточної конкурентоспроможності.

Таблиця 3
Інвестиції в підприємства АПК за період з 1990 по 2010 рр.*

*Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників „Статистичний щорічник України”
та „Сільське господарство України”, стат. бюлетеня „Наявність сільськогосподарської техніки та
енергетичних потужностей у сільському господарстві” за 2005–2010 рр.

Показник 1990 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.
Динаміка вартості
основних засобів та
інвестицій в основний
капітал сільського
господарства
Накопичений з 2004
року індекс
(коефіцієнт): вартості
основних засобів

– 1,01 1,00 1,05 1,27 1,37 1,50

інвестиції – 1,48 2,16 2,82 5,00 2,77 3,62
Накопичений з 2004
року індекс
(коефіцієнт) цін на
матеріально-технічні
ресурси, спожиті в
сільському
господарстві:
будівельні матеріали – 1,15 1,48 1,94 2,43 2,52 2,68
трактори та
сільськогосподарські
машини

– 1,11 1,23 1,38 1,77 1,92 2,10

автомобілі – 0,90 0,92 1,01 1,25 1,44 1,47
Питома вага сільського
господарства, % :
у валовій доданій
вартості країни 25,47 10,43 8,65 7,47 7,90 8,22 8,20

у загальних інвестиціях
в основний капітал
національної економіки

21,43 5,39 5,84 5,05 7,25 6,18 7,15

Придбання
сільськогосподарської
техніки:

–

усього од. – 14 304 15 054 29 860 232 461 92 176 168 779
усього млн грн – 2 319 2 573 7252 9 795 2633 6 100
в т. ч. імпортної, % – 33,6 61,6 76,6 74,8 92,4 77,0
Введення в дію
тваринницьких
приміщень, тис.
худобомісць (птахо-
місць):

–

для ВРХ 208 1 4 2 1 2 3
для свиней 129 10 10 7 9 2 24
для птиці 1 088 5543 49 994 5 014 10 763 5 730 21 989
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Інтенсифікація інноваційного розвитку підприємств агрокомплексу пов’язана з пошуком
джерел і механізмів отримання великих інвестиційних ресурсів. Проте наявність таких ресурсів
не гарантує автоматичного посилення інноваційної діяльності. Паралельно необхідно
вирішувати проблеми, пов’язані з підвищенням рівня сприйнятливості підприємств до
інноваційного розвитку, посилення їх зацікавленості в оновленні виробництва.

На сьогодні рівень сприйнятливості підприємств до інноваційних перетворень не можна
вважати достатнім. Як показують результати досліджень, у тому самому агропромисловому
комплексі з загального числа підприємств не більше 1/3 можуть бути віднесені до інноваційно-
активних. При цьому виражена тенденція до зростання цього показника поки що не
проглядається. Про це свідчать дані таблиці 4.

Таблиця 4
Кількість промислових підприємств, що впроваджують інновації *

*Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників „Статистичний щорічник України за
2010 рік” за розділом „Наука та інновації”.

Серед першочергових заходів, спрямованих на забезпечення підприємств АПК України
необхідними інвестиційними ресурсами та підвищення їх сприйнятливості до інноваційного
розвитку (це справедливо і для підприємств більшості інших галузей промисловості), необхідно
розглядати такі:

– посилення участі держави в сфері інноваційної діяльності (як пряме, через фінансування
окремих проектів, так і непряме, через удосконалення законодавчо-нормативної бази тощо,
стимулюючі інноваційний розвиток рішення);

– покращання економічних результатів роботи самих підприємств, отримання ними обсягів
інвестиційних ресурсів, що постійно зростають, як бази для інноваційного розвитку в коротко-,
середньо- і довгострокової перспективі;

– залучення ресурсів великих інтегрованих структур (холдингових компаній, фінансово-
промислових груп тощо) до реалізації інноваційних проектів на підприємствах на основі
підтримки процесу їх формування та функціонування.

Отже, відзначимо, що в найближчі роки навряд чи збільшиться пряма участь держави у
фінансуванні інноваційних проектів у більшості промислових галузей. Разом з тим роль

всього у % до загальної кількості підприємств
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.

Всього 1186 1160 1180 1217 11,5 10,8 10,7 11,5
у тому числі
впроваджували
нові або
вдосконалені
методи обробки
або виробництва
продукції

515 515 452 522 5,0 4,8 4,1 4,9

з них
маловідходні,
ресурсозберігаючі
та безвідходні

287 280 215 203 2,8 2,6 2,0 1,9

освоювали
виробництво
інноваційних
видів продукції

564 667 614 615 5,5 6,2 5,6 5,8

з них нових видів
техніки 178 201 188 194 1,7 1,9 1,7 1,8
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держави в реалізації таких проектів не можна недооцінювати. Річ у тім, що саме держава,
одночасно із прямими методами інноваційної підтримки підприємств може задіяти різні
непрямі методи, що підвищують сприйнятливість підприємств до інновацій. Насамперед через
прийняття законодавчих і нормативних актів, що визначають правила поведінки підприємств
на ринку, удосконалюють механізми організації та стимулювання їх інноваційної активності,
заохочують „перетікання” капіталів між різними сферами економіки у середині країни і
„притоки” в країну іноземного капіталу тощо.

У зв’язку з цим підкреслимо необхідність розробки, прийняття та реалізації в країні
масштабних довгострокових державних програм інноваційного розвитку окремих галузей
промисловості (або стратегій  їх розвитку на довгострокову перспективу), пов’язаних з ними
суміжних галузей, підприємств і організацій. При цьому державна інноваційна політика, що
реалізується через зазначені програми (стратегії), покликана сприяти розвитку науково-
технічного потенціалу підприємств, формуванню сучасних технологій, підвищенню
конкурентоспроможності продукції, сталому та ефективному функціонуванню підприємств
на ринку.
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РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто сучасний стан розроблення та реалізації регіональних
інвестиційних програм. Доведено, що особливості розроблення регіональних інвестиційних
програм зумовлені дією певних суб’єктивних та об’єктивних чинників.

The article examines the current status of development and implementation of regional
investment programs in Ukraine. Determined that the specific features of development of regional
investment programs due to the influence of certain subjective and оbjective factors.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, регіональна політика, регіональні інвестиційні
програми.

Глобалізаційні та інтеграційні процеси, що відбуваються нині в Україні, а також створення
цілісного динамічного світового економічного простору підсилює нагальність економічних
реформ і формування державної інвестиційної політики. Сучасний етап розвитку регіональної
економіки характеризується наявністю значної кількості чинників, які негативно впливають
на інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання в регіонах України. До таких чинників,
крім глобальної економічної кризи, можна віднести низьку інвестиційну активність вітчизняних
і міжнародних інвесторів, нестабільність податкового і регуляторного законодавства, незначний
рівень використання інновацій та прогресивних технологій тощо.

Необхідно зазначити, що на сьогодні інвестиційний потенціал України характеризується
високою неоднорідністю, тому інвестиційну політику необхідно проводити виходячи з
можливостей і потреб розвитку кожного регіону.

Однією з важливих форм такого регулювання є розроблення та реалізація регіональних
інвестиційних програм (далі – РІП). Ці програми, з одного боку, є формою державного
управління інвестиційною діяльністю у регіонах, з іншого – адміністративного та економічного
управління.

Метою даної статті є вивчення сучасного стану розроблення та реалізації регіональних
інвестиційних програм в Україні. Визначено, що особливості розроблення регіональних
інвестиційних програм зумовлені дією певних суб’єктивних та об’єктивних чинників.

Проблеми державного управління розвитком інвестиційної діяльності у регіонах
розглядаються у працях В. Г. Бодрова [1], М. П. Бутка [2], Л. В. Васюренко [3],
Б. М. Данилишина, М. Х. Корецького, О. І. Дація [4], Н. П. Карлової [5], В. Ф. Мартиненка [6],
Г. Ю. Панікара [7], Т. В. Покотило [8], Д. М. Стеченка [9], О. В. Шевченка, І. В. Яковенко та інших
науковців.
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Водночас залишаються недостатньо розробленими багато теоретичних і практичних питань
удосконалення механізму розроблення та реалізації регіональних інвестиційних програм і,
зокрема, з позицій активізації соціально-економічного розвитку регіонів обласного рівня.

Дослідження нормативно-правових документів обласних державних адміністрацій,
обласних рад та інших органів місцевого самоврядування показало, що в Україні на початок
2011 року було розроблено або розробляються 40 регіональних інвестиційних програм
обласного рівня.

Структурний аналіз існуючих РІП свідчить про значну їх компонентну, часову та
територіальну диференціацію. Вивчення змісту та завдань цих програм дозволило виділити
три їх основні типи: а)  програми з залучення інвестицій; б) програми з розвитку інвестиційної
діяльності; в) інші регіональні інвестиційні програми.

Більшість (20) програм спрямовано насамперед на залучення інвестицій в економіку
регіонів. Крім розроблених РІП цього типу у Київській, Одеській та Івано-Франківській
областях, до них належать програми у м. Києві, Дніпропетровській, Львівській, Хмельницькій
та інших областях.

Програми з розвитку інвестиційної діяльності (17) належать до програм комплексного
типу, де одночасно з проблемами збільшення притоку іноземних і вітчизняних інвестицій
вирішуються питання розвитку регіональних інвестиційних ринків, розвитку механізму
ефективного використання місцевого інвестиційного потенціалу тощо. Із розроблених РІП
цієї групи потрібно виділити завершені РІП у Луганській та Херсонській областях, а також у
Харківській, Чернівецькій, Житомирській та ін.

Третій тип представлений трьома спеціалізованими РІП: Регіональною програмою
„Формування інвестиційного іміджу м. Севастополя на 2006–2008 pp.”, Регіональною
програмою розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах та ринку цінних
паперів Донецької області на 2004–2010 роки та Програмою забезпечення міжнародного та
інвестиційного іміджу Запорізької області на 2007–2010 роки.

За часовою ознакою можна виділити три групи регіонів України: регіони раннього 2000–
2004 рр., 9 регіонів, середнього (2005–2009 pp., 10 областей) та пізнього започаткування РІП
(2010 р., 8 областей).

Необхідно зазначити, що існує певна територіальна диференціація розроблення РІП у
розрізі регіонів. Регіональні інвестиційні програми започатковано у 26 з 27 регіонів України.
Найбільшою інвестиційною активністю відзначаються Полтавська, Херсонська (по 3
програми), Київська, Івано-Франківська, Одеська, Житомирська, Львівська, Хмельницька,
Запорізька, Чернігівська області та мм. Київ, Севастополь (по 2 програми). У Сумській області
РІП не розробляються.

Виявлені особливості розроблення регіональних інвестиційних програм зумовлені дією
певних суб’єктивних та об’єктивних чинників.

До суб’єктивних чинників доцільно віднести рівень розвитку нормативно-законодавчої
бази та зацікавленість і активність місцевих органів влади.

Рівень розвитку нормативно-законодавчої бази впливає на особливості розроблення РІП
у двох напрямах: по-перше, через вироблення загальнодержавної інвестиційної та регіональної
політики, що визначає зміст та цільову спрямованість РІП; по-друге, через розроблення
нормативно-методичної бази, яка певним чином стандартизує процеси розроблення РІП.

Перший період (2001–2002 роки) пов’язаний з прийняттям стратегічних документів.
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Другий період активного розвитку нормативно-законодавчої бази розроблення РІП (2005–
2007 роки) відображає певне зміщення акцентів регіональної інвестиційної політики у напрямі
подальшого розроблення економічного та правового механізму активізації інвестиційної
діяльності у регіонах і розвитку регіональних інвестиційних ринків.

Третій період законодавчої активності щодо інвестиційних і регіональних питань (2010–
2011 pp.) спрямований на посилення галузево-інноваційної складової інвестиційної діяльності,
завданням якої є модернізація реального сектору економіки.

Розвиток нормативно-методичної бази є більш рівномірним, але в цілому відображає
часові та змістовні особливості законодавчої бази. Найважливішими документами є „Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України” (2000 p.), „Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
та проведення їх комплексної державної експертизи” (2002 p.), „Про затвердження Методики
розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку” (2003 p.), „Методика
оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення
інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях
економіки та в розрізі регіонів, рейтингової оцінки інвестиційної привабливості галузей, регіонів
та суб’єктів господарювання” (2004 p.), „Про схвалення Концепції створення системи
рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання”
(2004 p.), „Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання” (2006 р.) та ін.

Порівняльний аналіз часових закономірностей розвитку нормативно-законодавчої бази
та розроблення регіональних інвестиційних програм свідчить про їх взаємозв’язок. Враховуючи
певне „технічне” запізнення часу розроблення РІП щодо законодавчих актів на 1–2 роки,
можна говорити про певну синхронізацію „піків” активності законодавчих і регіонально-
інвестиційних процесів.

Інші суб’єктивні та об’єктивні чинники розроблення РІП мають регіонально-
диференційований характер. У зв’язку з цим доцільно провести порівняльний аналіз їх
територіальних відмінностей, поєднавши його з особливостями розроблення РІП у відповідних
регіонах. Застосування статистичних методів дослідження таких співвідношень (кореляційно-
регресійного, факторного аналізу та ін.) дозволяє не тільки виявити ступінь впливу місцевих
чинників на активність регіонів у розробленні та реалізації РІП, а й оцінити та спрогнозувати
можливу результативність цих програм.

Базовим роком дослідження цих чинників є 2001 рік – це рік, що дозволяє охопити більшість
чинників, що сприяли початку масового процесу розроблення РІП в Україні.

Важливим суб’єктивним чинником розроблення регіональних інвестиційних програм є
зацікавленість і активність місцевих органів влади. Хоча за своєю сутністю цей чинник є
суб’єктивним, багато в чому він зумовлений й об’єктивними процесами, зокрема важливістю
службовців, що, на думку Т. В. Покотило, дозволяє місцевим органам влади мати чітку й
науково обґрунтовану стратегію щодо залучення інвестицій та плану дій управлінської команди
з реалізації цієї стратегії у регіоні [10]. Один з показників активності місцевої влади розрахований
в Інституті реформ як складова оцінки інвестиційної привабливості регіонів України [11].

Порівняльний аналіз рівня активності місцевої влади та року започаткування РІП свідчить
про значний їх взаємозв’язок. На підставі аналізу було виявлено загальну тенденцію
гальмування темпів розроблення РІП у регіонах з низькою оцінкою дій місцевої влади.
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Об’єктивними чинниками розроблення регіональних інвестиційних програм є соціально-
економічна ситуація та рівень інвестиційної активності регіону, які впливають на характер
розроблення та реалізації РІП (фінансове забезпечення, галузеву спрямованість, очікувані
результати тощо).

Соціально-економічну ситуацію в регіоні характеризує показник рівня соціально-
економічного розвитку регіону (СЕРР). Величина цього показника за 2001 рік була розрахована
Державною службою статистики (Державним комітетом статистики) України за її власною
методикою. Він є інтегральним індексом, який відображає рівень економічного та соціального
розвитку. У свою чергу, складовими рівня економічного розвитку є макроекономічна
ефективність, фінансова сфера, інноваційна діяльність, ринкові перетворення, інвестиційна
сфера.

Значною проблемою регіонів, що стримує їх подальший розвиток, є нерівномірність
розміщення іноземних і вітчизняних інвестицій. Недостатня кількість і нестабільність
інвестування є чинником ризику регіонального розвитку. За рівнем активності у залученні
інвестицій в основний капітал і прямих іноземних інвестицій безперечним лідером є м. Київ.
До групи регіонів-лідерів у 2001 році входили Київська, Одеська, Полтавська, Запорізька,
Дніпропетровська та Донецька області. Найгірші показники мали Вінницька, Житомирська,
Тернопільська та Чернівецька області. Серйозною проблемою більшості регіонів України є
значні територіальні диспропорції обсягів інвестування на внутрішньорегіональному рівні.
Для визначення рівня територіальної диференціації був використаний коефіцієнт варіації як
відношення середньоквадратичного відхилення до середньої величини ознаки. У нашому
випадку такою ознакою є обсяги інвестицій в основний капітал у містах та адміністративних
районах даної області, які утворюють певний статистичний ряд. Дослідження показало, що
практично у всіх регіонах України більшість інвестицій зосереджена у обласних та
індустріальних центрах, а на периферії масштаби інвестування на порядок нижчі.

Для порівняння впливу певних чинників на активність розроблення РІП був застосований
множинний кореляційно-регресійний аналіз, проведений за допомогою програми SPSS-11.0.
Він показав наступне:

а) серед характеристик започаткованих регіональних програм найбільший вплив місцеві
чинники мають насамперед на час започаткування РІП;

б) найбільш вагомими чинниками є активність місцевої влади (величина коефіцієнта
кореляції становить + 0,495);

в) негативні за своїм змістом чинники (рівень екологічного розвитку та рівень
територіальної диференціації інвестиційної діяльності) закономірно мають від’ємну величину
коефіцієнта кореляції: відповідно – 0,304 та – 0,152.

Чинники реалізації регіональних інвестиційних програм за регіональною ознакою умовно
можна поділити на місцеві та зовнішні. Основним часовим періодом інформаційної бази
дослідження цих чинників є 2000–2009 роки, який поступово був розширений до 2011 року.

Суб’єктивним, зовнішнім щодо регіону, чинником є розвиток нормативно-законодавчої
бази. Серед цих документів потрібно виділити: закони України „Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності”, „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)”, „Про зовнішньоекономічну діяльність”, „Про місцеве самоврядування
в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, Господарський кодекс України, проекти
законів України „Про індустріальні (промислові) парки” та „Про спеціальні (вільні) економічні
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зони”, Постанову Президії Національної академії наук України „Про формування та
функціонування інноваційних кластерів в Україні” та інші.

Об’єктивним зовнішнім чинником реалізації РІП є міжнародна інвестиційна позиція
України, яка, за визначенням керівництва з платіжного балансу МВФ, є статистичним звітом,
але вона не тільки відображає реальний стан інвестиційної діяльності в Україні, а впливає на
інвестиційну привабливість регіонів [12]. Проведене дослідження матеріалів Національного
банку України показало, що співвідношення фінансових активів та пасивів України до початку
економічної кризи 2008 року постійно покращувалося, але нині інвестиційна позиція країни
відкотилася назад до рівня 2006 року. Це не могло не вплинути на активність іноземного
інвестування в Україну та її регіони. Серед місцевих чинників реалізації регіональних
інвестиційних програм насамперед потрібно виділити організаційно-управлінські, які
зумовлюють рівень управління, керованості та контрольованості процесів реалізації РІП.
Такими чинниками насамперед є активність та ефективність місцевої влади. Активність
місцевої влади щодо створення умов реалізації РІП розрахована нами за 4 показниками:

– відношення кількості виданих документів дозвільного характеру до кількості
зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності (%);

– частка скасування регуляторних актів (внесення змін) у регіоні (%);
– обсяг видатків місцевих бюджетів на регіональні цільові програми на 1 підприємство (грн);
– рейтинг регіонів за сприятливістю підприємницького клімату (бали).
Нормування цих показників дозволило визначити загальний індекс активності місцевої

влади щодо створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності та реалізації РІП.
Найкраще значення цього показника має м. Київ, а також Івано-Франківська та Луганська
області, що в цілому відображає їх активність у започаткуванні регіональних інвестиційних
програм.

Ефективність дій місцевої влади щодо створення умов реалізації РІП розрахована нами за
6 показниками:

– рейтинг ефективності діяльності місцевої влади по створенню сприятливого
підприємницького клімату в регіоні;

– величина валового регіонального продукту (ВРП) на 1 службовця (тис. грн);
– обсяг інвестицій в основний капітал на 1 службовця (тис. грн);
– обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 службовця (тис. дол. США);
– відношення кількості виданих документів дозвільного характеру до кількості звернень

суб’єктів господарської діяльності (%);
– відношення кількості наданих консультацій до кількості звернень суб’єктів господарської

діяльності (%).
Інформаційною базою для розрахунків були джерела та статистичні матеріали Державної

служби статистики України.
На основі нормування цих показників був визначений загальний індекс ефективності дій

місцевої влади щодо створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності та реалізації
РІП. Найкращими значеннями цього показника відзначаються м. Київ, Дніпропетровська,
Запорізька та Одеська області.

Узагальнення (усереднення) рівнів активності та ефективності місцевої влади дозволило
визначити інтегральний індекс діяльності місцевої влади щодо створення сприятливих умов
для реалізації РІП. Перелік регіонів з найкращими показниками (м. Київ, Дніпропетровська,
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Запорізька, Одеська, Кіровоградська, Полтавська, Івано-Франківська та Хмельницька області)
свідчить про те, що діяльність місцевої влади не є єдиним чинником, що впливає на успішність
реалізації регіональних інвестиційних програм в регіонах України. Важливим об’єктивним
місцевим чинником реалізації РІП є фінансово-економічна ситуація у регіонах. Найважливішим
напрямами моніторингу цієї ситуації є доходи місцевих бюджетів на 1 особу населення та
фінансовий результат діяльності підприємств, що відображає потенціал двох основних місцевих
фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів – державного та підприємницького.

Дослідження показало, що, незважаючи на певні відмінності рейтингів регіонів за доходами
місцевих бюджетів і фінансовим результатом діяльності підприємств, у цілому фінансово-
економічні умови інвестиційної діяльності та реалізації РІП є найкращими саме у регіонах з
найбільш розвиненим економічним потенціалом – м. Києві, Донецькій, Запорізькій,
Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

У сучасних умовах великого значення набувають ринкові чинники. Оцінка цих чинників
проводилися у двох напрямах:

– визначення рівня розвитку ринкової інфраструктури у регіонах України, зокрема через
розрахунок кількості ринкових інституцій на 100 тис. осіб населення;

– оцінювання рівня розвитку малого бізнесу через розрахунок кількості малих підприємств
на 10 тисяч осіб за період 2000–2009 pp.

Усереднення рейтингів регіонів за цими двома показниками дозволило визначити
інтегральний рейтинг розвитку ринкової інфраструктури та малого бізнесу. Важливо
зазначити, що до «десятки» найкращих регіонів (м. Київ, м. Севастополь, Харківська,
Миколаївська, Дніпропетровська, АР Крим, Одеська, Запорізька, Львівська області) не увійшло
ряд індустріально розвинених областей – Донецька, Полтавська, Луганська та інші. Ці
особливості ринкового середовища певним чином впливають на загальні умови реалізації
регіональних інвестиційних програм у даних регіонах.

Узагальнення показників, що характеризують діяльність місцевої влади щодо створення
сприятливих умов для інвестиційної діяльності та реалізації РІП, стан фінансово-економічної
ситуації та розвиток ринкового середовища у регіонах дозволило провести типізацію регіонів
України за сприятливістю умов ведення інвестиційної діяльності та реалізації регіональних
інвестиційних програм.

До регіонів із найкращими умовами для ведення інвестиційної діяльності та реалізації РІП
можна віднести м. Київ, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Одеську, Полтавську та
Донецьку області (узагальнений рейтинг не перевищує 10,0 балів). За більшістю значень своїх
рейтингів вони значно випереджають інші регіони України.

Найчисленнішою (15) є група із середніми умовами для ведення інвестиційної діяльності
та реалізації РІП. Ці регіони відзначаються значною диференціацією значень рейтингів по всіх
трьох показниках.

До групи регіонів із найгіршими умовами для ведення інвестиційної діяльності та реалізації
РІП віднесено Житомирську, Вінницьку, Чернівецьку, Рівненську та Тернопільську області.
Важливо зазначити, що жоден з рейтингів цих регіонів не піднімався вище 14 місця – тобто не
входив до кращої половини рейтингів державного управління інвестиційною діяльністю, а
також існуванням численних соціально-економічних проблем регіонів, у вирішенні яких
провідне місце займає інвестиційна діяльність.

Отже, розроблення РІП є результатом пожвавлення інвестиційної діяльності в Україні і
тому стало масовим явищем тільки у 2000-х роках. Через нерозвиненість цього виду
регіональних цільових програм для них характерним є значна компонентна, часова та



50                                                                                                             Економіка

територіальна диференціація. За змістом та завданнями існуючих РІП можна виділити три їх
основні типи: а) програми з залучення інвестицій; б) програми з розвитку інвестиційної
діяльності; в) інші регіональні інвестиційні програми. Перший тип РІП переважав на першому
етапі їх розвитку, другий – на останньому.

Існуючі гострі економічні, соціальні, екологічні проблеми регіонів не є провідними
чинниками розроблення РІП. Найважливішу роль відіграють тут суб’єктивні чинники –
розвиток нормативно-законодавчої бази та активність місцевої влади. Причому ці, переважно,
організаційно-управлінські чинники впливають на регіональний розвиток по-різному.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ
СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ДЕРЖАВИ
Економічна безпека є універсальною категорією, що відображає захищеність суб’єктів

соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним
її громадянином [5, с. 109]. Податки є інструментом, який дає можливість державі
керувати суспільними відносинами, впорядковувати їх, а також перерозподіляти ресурси
і забезпечувати суспільний добробут. У даній статті визначено місце податків у системі
економічної безпеки держави та показано їх вплив на складові економічної безпеки.

Economic security is a universal category, reflecting the security of subjects of social and
economic relations at all levels, from state and ending every its citizen. Taxes as a tool that
allows state to run public relations, manage them, and also redistribute resources and provide
social welfare. In this article defines the place of taxes in the system of economic security of state
and shows their influence on components of economic security.

Ключові слова: економічна безпека, податки, економічна незалежність, стійкість і
стабільність національної економіки, здатність до саморозвитку і прогресу.

На визначеному етапі свого розвитку людське суспільство прийшло до колективного
розуміння того, що необхідним для нього є встановлення безпеки, охорона права,
встановлення законного порядку, сприяння загальному благополуччю, що „досягаються через
діяльність... влади в різних її галузях” [6, с. 58]. Водночас утримання апарату, що представляє
владу, а також виконання ним функцій потребує фінансових ресурсів, акумуляція яких
протягом усієї історії людства здійснювалася різними методами (залежно від типу та цілей
держави) [6, с. 61]. Загалом доходи держави пройшли складну еволюцію: від державних доменів
(земель, лісів та інших оброчних статей)   від державних підприємств (залізних доріг, заводів,
банків)   від регалій (поштової, телеграфної, монетної, емісійної)   від мит (судових,
адміністративних)   від спеціальних зборів   від податків [2, с. 21]. І саме податки стали
головним способом акумуляції доходів державного бюджету та закріпили за собою роль
основного джерела коштів для фінансування функцій держави. Причому загальна тенденція
така, що протягом останніх століть відносна роль податків стабільно зростала. І на сьогодні
податки стали необхідним атрибутом держави. Дане твердження є беззаперечним з огляду на
те, що сучасна держава фінансує своє існування та виконання функцій, у тому числі пов’язаних
із забезпеченням економічної безпеки, на 70–80 відсотків за рахунок податкових надходжень.
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Отже, тут не можна не погодитися із позицією С. В. Онишко, що податки займають особливе
місце в системі економічної безпеки, адже вони не тільки забезпечують фінансовими
ресурсами практично всі складові економічної безпеки (фінансову, соціальну, екологічну,
правову тощо), а й виступають інструментом впливу на економічні і соціальні процеси та
фактором зворотного зв’язку і залежності функціонування держави від платників податків [8,
с. 10] (рис. 1).

Рис. 1. Місце податків у системі економічної безпеки*
* Джерело: складено автором на основі [8].

При аналізі економічної безпеки держави виділяють такі складові: економічна незалежність,
стійкість і стабільність національної економіки, здатність до саморозвитку і прогресу, і податки
включені в кожну із них.

Економічна незалежність означає самостійне формування економічної політики,
здійснення державного контролю над національними ресурсами та державного регулювання
економіки, спроможність використовувати національні конкурентні переваги для
забезпечення рівноправної участі у міжнародній торгівлі [9, с. 185].

Розвиток міжнародного співробітництва служить каталізатором взаємопроникнення
капіталів, що здійснюється, як правило, у формі міжнародних інвестицій. У процесі міжнародної
економічної інтеграції роль держави в управлінні економікою поступово зменшується,
поступаючись місцем ринковим чинникам, які часто є цілеспрямованою політикою
економічної експансії великих монополістичних об’єднань. Основна небезпека для країни-
реципієнта полягає в обмеженості впливу на власну економіку через слабкість конкурентних
позицій: місцевого бізнесу, порівняно із міжнародним, та в існуванні факту відтоку капіталу
і фінансових ресурсів до материнської країни через ухилення від сплати місцевих податків.

МІСЦЕ ПОДАТКІВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
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На етапі глобалізації економічного життя податки є найбільш дієвим способом впливу на
глобалізаційні процеси в середині країни, і не створюють видимих перешкод для залучення
капіталів [4, с. 215].

Стійкість і стабільність національної економіки передбачає міцність і надійність усіх
елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створення гарантій для ефективної
підприємницької діяльності, стримування дестабілізуючих факторів [9, с. 185].

Економіка як система належить до групи самокерованих, саморегулятивних систем, тому
однією із головних функцій, що реалізуються цією системою, є функція збереження системи,
її сталого стану (гомеостазу). Усе, що робить система, все, на що спрямовані основні сфери
діяльності людини, працює на цю функцію, іншими словами, – на відтворення системи. Статику
в суспільному житті виражає і сам термін, який використовується для визначення держави в
більшості європейських мов (state), походить з латинської мови – statio і означає „нерухомий
стан”. Тому процес становлення державності, в тому числі української, пов’язаний зі
стабілізацією податковими засобами положення (статусу) всіх головних елементів економіки,
а також зв’язків (відносин) між ними, адже протягом тисячоліть функція збереження економіки
реалізовувалася, насамперед за рахунок оподаткування [3, с. 65].

Стосовно захисту усіх форм власності та створення гарантій для ефективної
підприємницької діяльності, то в цьому аспекті податки можуть як створювати передумови
для заохочення до бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, підтримання
рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон’юнктури, так і підривати основи економічних реформ,
провокувати соціальне невдоволення, і в кінцевому підсумку стати реальною загрозою
державному устрою.

Як приклад, практично ідеальною для розвитку бізнесу є система оподаткування в
Об’єднаних Арабських Еміратах, де податку на прибуток, податку на додану вартість немає.
Податку на нерухомість також немає. Немає навіть прибуткового податку. Проте саме така
податкова система, надавши повну свободу бізнесу – без податків і складних адміністративних
процедур, дозволила Емірату Дубаї розвинутися за 30 років з маленького провінційного
арабського містечка з населенням білоруського міста Гродно в провідний фінансовий і
торговий центр Близького Сходу.

Водночас в Україні, на думку експертів, головні проблеми, які заважають українському
бізнесу успішно розвиватися, – занадто складна податкова система, величезна кількість
дозвільних документів і перевірок. За даними Світового банку й Міжнародної фінансової
корпорації по комфортності ведення бізнесу, Україна займає 145-е місце зі ста вісімдесяти
трьох держав [7, с. 11].

Роль податків у процесі стримування дестабілізуючих факторів найбільш повно
реалізується через їх регулятивну функцію, яка полягає в здатності оподаткування до
координації, узгодження, організації, кооперації, стратифікації (впорядкування послідовності)
соціальної взаємодії, керування та управління. Це відбувається на основі контролю за
ресурсами, інструментами фізичного і духовного примусу, монополізації владних важелів. В
основі регулятивної функції оподаткування лежить здатність податків впливати на різні складові
економічної системи, а саме: ціноутворення; обсяг і темпи зростання суспільного
виробництва; галузеву структуру і напрями міграції капіталу; технічний рівень виробництва;
обсяг науково-дослідних робіт; попит і пропозицію праці, рівень зайнятості і заробітної платні;
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модель споживання, розподіл прибутків у суспільстві, його соціальну й регіональну
диференціацію; умови зовнішньоекономічної діяльності.

Прихильники теорії Кейнса розглядають податки як елемент „автоматичної” стабілізації
економіки. Це пояснюється автоматичною зміною податкових надходжень із зміною доходів
суб’єктів господарювання у прямо пропорційній залежності – збільшення відповідних доходів
призводить до зростання податкових платежів і навпаки. І навпаки, якщо держава сама зменшує
надходження у дохідну частину бюджету, то це зумовлює зростання доходів підприємницьких
структур, які можуть більше коштів вкладати у фінансування процесу відтворення, що, в
свою чергу, буде підставою для пожвавлення ринкової кон’юнктури. У цьому полягає суть
недискреційної податкової політики, де податкова система та її регулювання державою являє
собою ефективний „вбудований стабілізатор” економіки [1, с. 61]. Проте одночасно з
недискреційною фіскальною політикою, через її недосконалість, існує дискреційна політика,
яка передбачає свідоме маніпулювання податками та державними витратами з метою заміни
реальних обсягів національного виробництва, зайнятості, контролю за інфляцією та
прискорення економічного зростання. Адже на думку К. Макконела і С. Брю, у Сполучених
Штатах Америки податки як „вбудовані стабілізатори” можуть зменшити коливання
національного доходу на одну третину. І тому вони не здатні забезпечити повну економічну
стабільність, через те що нейтралізують коливання економіки лише частково.

Отже, податки – це надійний інструмент розподілу та перерозподілу валового внутрішнього
продукту, при реалізації якого нівелюються недоліки ринкових механізмів.

Здатність до саморозвитку і прогресу передбачає можливість вибору власної моделі
розвитку; спроможність самостійно реалізовувати і захищати національні економічні інтереси,
здійснювати постійну модернізацію виробництва, ефективну інвестиційну та інноваційну
політику, розвивати інтелектуальний та духовний потенціал країни [9, с. 185].

За допомогою податків, пільг і санкцій держава стимулює технічний прогрес, збільшення
робочих місць, капітальні вкладення та розширення виробництва тощо. Так, у багатьох
розвинених країнах звільняються від оподаткування витрати на науково-дослідницькі та
дослідно-конструкторські роботи. Робиться це по-різному. Так, у Німеччині вказані витрати
включаються до собівартості й завдяки цьому автоматично звільняються від оподаткування.
У випадку з Дубаї, для того щоб іноземці вкладали гроші в житло, були запроваджені податки
на прибутки з готельного бізнесу.

Аналогічно з метою стимулювання окремих галузей народного господарства в Україні
законодавством передбачається їх пільгове оподаткування, а з метою зниження цін на науково-
технічну продукцію передбачено звільнення її від оподаткування податком на додану вартість.

Як приклад, можна навести досвід Японії, коли на першому етапі модернізації країни, що
отримав назву революції Мейдзі, різко підняли податок на сільськогосподарські землі. Землі
там, як і скрізь, перебували в приватній власності. Унаслідок серйозного підвищення податків
на сільськогосподарські землі більшість дрібних селян розорилися і були змушені залишити
свої землі. Отримані в розпорядження державою землі були передані під будівництво заводів
і фабрик, які заклали основу майбутньої економічної могутності країни. Пізніше було вирішено
ще одне завдання – розорені селяни ставали робочими на цих заводах, вирішуючи проблему
трудових ресурсів.
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Рис. 2. Роль податків у складових економічної безпеки*
* Джерело: складено автором на основі [9].

Отже, податки і податкова система є невід’ємними складовими економічної безпеки
держави і безперечно відіграють надзвичайно важливу роль в її забезпеченні (рис. 2). Податки
є не тільки інструментом, який дозволяє державі керувати суспільними відносинами,
впорядковувати їх, а також перерозподіляти ресурси і забезпечувати суспільний добробут, а
і головним джерелом фінансових ресурсів, що централізовані державою для задоволення
суспільно необхідних і законодавчо встановлених потреб, тобто забезпечення життєдіяльності
суспільства.

Водночас податки можуть бути і причиною посилення загроз і ризиків. Це пов’язано з
тим, що система оподаткування впливає на розмір чистого прибутку виробників та приватних

СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Економічна незалежність Стійкість і стабільність
національної економіки

Здатність до саморозвитку
і прогресу

- самостійне формування
економічної політики;
- здійснення державного
контролю над
національними ресурсами
та державного
регулювання економіки;
- спроможність
використовувати
національні конкурентні
переваги для забезпечення
рівноправної участі у
міжнародній торгівлі

- забезпечення міцності і
надійності всіх елементів
економічної системи;
- захист усіх форм
власності;
- створення гарантій для
ефективної
підприємницької
діяльності;
- стримування
дестабілізуючих факторів

- можливість вибору власної
моделі розвитку;
- спроможність самостійно
реалізовувати і захищати
національні економічні
інтереси;
- спроможність здійснювати
постійну модернізацію
виробництва, ефективну
інвестиційну та інноваційну
політику;
- здатність розвивати
інтелектуальний та духовний
потенціал країни

ЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

РОЛЬ ПОДАТКІВ

податки є найбільш дієвим
способом впливу на
глобалізаційні процеси в
середині країни, і не
створюють видимих
перешкод для залучення
капіталів

здатність оподаткування до
координації, узгодження,
організації, кооперації,
стратифікації соціальної
взаємодії, керування та
управління, а також впливати
на різні складові економічної
системи

за допомогою податків,
пільг та санкцій держава
стимулює технічний
прогрес, збільшення
робочих місць, капітальні
вкладення та розширення
виробництва тощо



56                                                                                                             Економіка

заощаджень, що є основою нарощування фінансових ресурсів у ринкових умовах. Саме
тому помилки в податковій політиці можуть негативно позначатися на стані економічної
безпеки країни в цілому, порушувати рівновагу на фінансових ринках і підривати економічні
стимули для виробництва.
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СТАН ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
РОЗВИТОК РИНКУ РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ

Проаналізовано державну політику, розвиток відносин власності у житловій сфері,
стан житлового фонду, динаміку обсягів житлового будівництва та рівня забезпеченості
населення житлом. Обґрунтовано перспективи значного збільшення обсягів капітального
ремонту і реконструкції житла в Україні.

The public policy, development of property relations in housing sector,  state of housing
stock, dynamics of housing construction and the level of provision of housing is  analyzed. The
prospects of a significant increase in the volume of repair and reconstruction of housing in the
Ukraine are stipulated.

Ключові слова: житло, будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, власність.

Історичний аналіз державної політики у житловій сфері в СРСР та незалежній Україні
узагальнений у дисертації Олійник Н. І. [1, с. 37–54] з посиланнями на численні публікації. За
історичними етапами, які зумовлювали розвиток державою житлового будівництва, цікаво
проаналізувати передумови і процес розвитку відносин власності на житло, обсяги нового
будівництва, стан житлового фонду і перспективи його відтворення.

Так, після соціалістичної революції, як відомо, було здійснено перерозподіл житлового
фонду, який перебував у приватній власності, тобто проведено усуспільнення житла.

З початком індустріалізації завдання житлового будівництва полягали у підвищенні
забезпеченості житлом до рівня санітарно-гігієнічної норми (8,25 кв. м, або 30 куб. м на одну
дорослу особу і 20 куб. м на дитину) та розселенні багатосімейних квартир. До 1940 року
міський житловий фонд зріс у 2,3 раза, а забезпеченість загальною площею (у зв’язку з
розвитком міст) – лише несуттєво (таб. 1). Цей етап є цікавим для нас з погляду зв’язку
показників забезпеченості житлом з міграцією з сільської місцевості у міста. Так, урбанізація
і промисловий розвиток виступають тут первинними цілями державної політики, на фоні
яких можна лише дати об’єктивну оцінку процесам у житловій сфері, що буде мати важливе
значення для оцінки нинішньої ситуації, яка, мабуть, вимагає протилежного напряму міграції.

Оскільки держава виступала тоді в ролі власника як промислових, так і житлових об’єктів,
даний етап можна трактувати як досягнення виробничих і недосягнення соціальних цілей
(пріоритет виробничих потреб).

© Максимова М. О., 2012
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У післявоєнні роки першочерговим завданням житлового будівництва стало забезпечення
житлом тих 25 млн осіб, які залишилися без домівок [2, с. 5]. Тому до кінця 1950-х рр. велося
будівництво дво-триповерхових будинків найпростіших архітектурних форм із місцевих
будівельних матеріалів і конструкцій. Пізніше у стислі терміни індустріальним методом почали
зводилися п’ятиповерхові житлові будинки для розселення комунальних квартир, що
передбачалося як тимчасовий захід і було розраховане на 25 років. Цей етап показує тісний
зв’язок між невідкладною потребою у додатковій житловій площі, якістю житла і технологіями
будівництва. Такий приклад може бути цінним при фінансових і часових обмеженнях.

Саме враховуючи обмежені можливості, у першій половині 1960-х рр. почало розвиватися
кооперативне житлове будівництво, частка якого за п’ять років сягнула майже чверті від
збудованої за цей період корисної площі (94,0 млн кв. м). Будівництво кооперативних будинків
здійснювалося державними підрядними організаціями за державними цінами. Земельні
ділянки під забудову з мережами водогону, каналізації, електропостачання виділялися
безкоштовно. Членам житлово-будівельних кооперативів надавався практично безвідсотковий
кредит у розмірі 60–70 % вартості будівництва з терміном погашення 15–20 років [3, с. 33–34].

Тут цікаво, що вдалося значну частку потреб у житлі задовольнити за рахунок особистих
коштів громадян, зняти з держави функцію подальшого утримання кооперативного житла.

Активна житлова політика дозволила до 1985 року довести середню забезпеченість
житловою площею загалом по країні до 14,6 кв. м на особу, більше 80 % міського населення
проживали в окремих квартирах (таб. 1).

Таблиця 1
Середня забезпеченість житлом

Вимоги до якості житла також поступово підвищувалися. У 1981–1985 рр. більше половини
житлових будинків були побудовані вже за новими типовими нормами, будинки перших
масових серій перестали відповідати новим вимогам і вже тоді потребували реконструкції.

Відповідно, у 1986 р. задекларованою державою метою стало забезпечення до 2000 р.
кожної сім’ї окремою квартирою чи індивідуальним будинком при збереженні пріоритету
державних капітальних вкладень і будівництві кооперативних та індивідуальних житлових
будинків у селищах, малих і середніх містах. Цьому мала сприяти диференціація фінансово-
економічних пільг для різних категорій сімей, а також більш широке використання коштів
підприємств і населення.

Однак залишалися обмеження щодо особистої власності на житло. Так, тільки житловий
будинок, а не квартира, міг бути об’єктом особистої власності. При цьому один громадянин
міг володіти тільки одним будинком чи його частиною. Приватна власність взагалі не
передбачалася. Граничний розмір житлового будинку чи його частини, де мала проживати
його сім’я і який належав громадянинові на праві особистої власності, не повинний був
перевищувати 80 кв. м житлової площі. У багатоповерховому будинку житлово-будівельного
кооперативу індивідуальних забудовників сім’я могла мати тільки одну квартиру. Тобто право
власності на житло поширювалося лише на джерела його фінансування, але не на комерційне
використання.

Роки 1913 1926 1940 1950 1960 1965 1970 1975 1985
Загальна площа,
кв. м на особу 6,3 8,2 6,5 7,05 8,9 10,0 11,0 11,9 14,6
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Становлення та формування інституту приватного житла розпочалося після 1990 р., в
останні роки існування СРСР, у формі розгортання приватизації житлового фонду і появи
ринку житла; зміни організаційно-правових форм підприємств будівельного комплексу і
меншою мірою – організацій житлово-комунальної сфери.

На цьому етапі, зокрема, член житлового, житлово-будівельного кооперативу, який
повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру, надану йому в користування, набував право
власності на неї. Водночас наймач житлового приміщення у будинку державної власності і
громадського житлового фонду та члени його сім’ї мали право викупити у власника відповідну
квартиру чи будинок (платна приватизація). Після купівлі будинку, квартири у власність
громадянин міг розпоряджатися ними на власний розсуд: продавати, заповідати, здавати в
оренду, здійснювати з ними інші операції, що не суперечать закону. Так, потенційні масштаби
ринку житла розширювалися.

Подивимось, як змінювалися темпи будівництва у цей період.
В Українській РСР до 1987 р. масштаби житлового будівництва постійно зростали, а потім

почали знижуватися (таб. 2). Попри масштабні наміри, період після перебудови став початком
поступового згортанням державної системи забезпечення населення житлом, значного
скорочення обсягів житлового будівництва і різкого зростання вартості житла; суттєвого
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Таблиця 2
Динаміка житлового будівництва в Україні, 1985–1991 рр.

Пізніше у незалежній Україні наступним кроком формування ринку житла стало прийняття
у 1992 р. Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду”. У цьому
документі були закріплені основні принципи безплатної приватизації житлового фонду. Метою
приватизації було створення умов для вільного вибору способу задоволення потреб у житлі,
а також, що важливо для нашого дослідження, покращання використання і збереження
житлового фонду. Стаття 10 цього Закону зобов’язала співвласників брати участь у загальних
витратах на утримання будинку та прибудинкової території відповідно до своєї частки в майні.
З прийняттям цього Закону в Україні з’явилася можливість стати  власником об’єкта житлової
нерухомості: квартири, будинку, мати право їх продавати, заповідати, заставляти, здавати в
оренду. За відносно короткий період держава сформувала нову правову базу функціонування
ринку житла. Водночас обсяги житлового будівництва стали помітно знижуватися, держава
перестала бути основним гравцем на ринку житла, а створені нею умови формування ринку
житла не спрацювали повною мірою. Омельчук В. О. [5, с. 82–101] визначає такі етапи
житлового будівництва.

До 1998 р. – значне зниження будівництва житла; з 1999 до 2008 рр. – поступове збільшення
житлового будівництва, але з темпами, значно меншими, ніж темпи спаду введення житла на
попередньому етапі; з 2009 р. – знову спад, коли зафіксовано суттєве зниження обсягів
введеного в експлуатацію житла (таб. 3).

Роки 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Введено тис кв. м
загальної площі 19193 20441 21257 20880 19512 17447 14453
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Таблиця 3
Житлове будівництво в Україні

Цифри за 2010–2011 рр. відображають збудоване нове житло без урахування нерухомості,
юридично оформленої як житло у 2010–2011 роках*.

Отже, розподіл житла за періодами побудови показує значні обсяги будівництва у складний
час – воєнний радянський період – і скорочення будівництва в умовах переходу до ринкової
економіки (рис. 1).

Рис. 1. Житловий фонд України за роками побудови

Роки
Введення в

експлуатацію
житла, тис. кв. м

Чисельність
постійного
населення,

тис. осіб

Житловий фонд,
млн. кв. м

Забезпеченість
житлом,

кв. м / особу

1992 14125 51 708 944,7 18,3
1993 12311 51 870 960,6 18,5
1994 10096 51 715 962,9 18,6
1995 8663 51 300 978,3 19,2
1996 6754 50 874 995,2 19,6
1997 6369 50 400 1002,6 19,7
1998 5848 49 973 1008,4 20,2
1999 6147 49 545 х х
2000 5558 49 115 1015,0 20,7
2001 5939 48 664 1026,1 21,0
2002 6073 48 241 1031,7 21,3
2003 6433 47 823 1035,7 21,6
2004 7566 47 442 1040,0 21,8
2005 7816 47 100 1046,4 22,0
2006 8628 46 749 1049,2 22,2
2007 10244 46 465 1057,6 22,5
2008 10496 46373 1066,6 22,8
2009 6400 46144 1072,2 23,0
2010 4960 45963 1079,5 23,3
2011 7243 45779

6%11%

16%

24%

43%

до 1960 року у 1961-70 роки у 1971-80 роки
у 1981-90 роки після 1991 року

*
Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових

будинків садибного типу, дачних і садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених
без дозволу на виконання будівельних робіт (у період з 05.08.92 р. до 01.01.2008 р.), затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 1035.
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Олійник Н. І. стосовно цього правильно констатує: „Таким чином, до початку 1990-х рр.
держава була власником більшої частини житлового фонду, який перебував в управлінні
муніципалітетів або держави. Держава і муніципальна влада виступали замовником,
інвестором і забудовником, власником, експлуатувальником і проектувальником житла. При
цьому вони були гарантами забезпечення доступності житла для різних груп населення.
Державні будівельно-монтажні і спеціалізовані організації виконували в будівництві житла
роль генпідрядника, підрядника, субпідрядника, а державні підприємства будіндустрії,
будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання для будівництва житла – роль постачальника.
Організації, які становили галузь житлово-комунального господарства, перебували у повному
і безроздільному підпорядкуванні міськрад великих, середніх і малих міст” [1, с. 49]. Разом з
тим не можна погодитися з її висновком, що „Тривалий період монополізації державою
функцій із визначення обсягу та структури житла, джерел і розмірів фондів житлового
будівництва, розподілу житлових приміщень, ціноутворення на житлові послуги тощо призвів
до глибоких соціально-економічних деформацій та аномалій у житловій сфері, які об’єктивно
не могли бути швидко подолані у процесі двадцятирічного періоду трансформації української
економіки” [1, с. 54].

На нашу думку, проблема полягала саме у методах трансформації, у суб’єктивних
причинах. Саме державна політика усуспільнення житла дозволила вийти на рівень
забезпечення, який можна порівняти з розвиненими країнами (таб. 4). У період розвитку
ринкових відносин покращання показників забезпеченості житлом пояснюється, на жаль,
лише скороченням чисельності населення.

Таблиця 4
Забезпеченість населення житлом у США та країнах Європи

Тепер порівняємо джерела фінансування житлового будівництва у різні періоди – 1987 та
2011 роках (рис. 2–3). Суттєва відмінність полягає у тому, що у 2011 році обсяги житлового
будівництва скоротилися утричі порівняно з 1987 роком, питома вага державного фінансування
– у 56 разів, а його обсяги – відповідно майже у 170 разів. Щодо фінансування за кошти
населення, з урахуванням абсолютного скорочення житлового будівництва, показники 1987 і
2011 років близькі за значеннями, що свідчить, на нашу думку, про досягнуті граничні фінансові
можливості громадян.

Разом з тим потрібно зазначити, що донедавна початку масового житлового будівництва
і до сьогодні йшлося лише про нарощування обсягів введення житла. Але наявний житловий
фонд старіє і перебуває вже у незадовільному технічному стані, адже 70 % житла збудовано

Країна Кв. м на
особу

Рік
оцінки Країна Кв. м на

особу
Рік

оцінки
Норвегія 74,0 2006 Фінляндія 36,3 2002
США 65,0 2006 Чехія 28,7 2001
Данія 50,6 2003 Угорщина 28,0 2001
Швеція 44,4 2003 Естонія 27,7 2003
Великобританія 44,0 2001 Словенія 26,0 2001
Швейцарія 44,0 2000 Латвія 23,9 2003
Нідерланди 41,0 2000 Литва 23,0 2003
Німеччина 40,1 2002 Україна 23,3 2011
Австрія 38,3 2003 Польща 22,2 2003
Франція 37,5 2002 Росія 20,2 2004
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до сімдесятих років минулого століття. До категорії ветхих та аварійних житлових будинків
офіційно віднесено 60,7 тис. житлових будинків загальною площею 5,1 млн кв. м, тобто 0,6 %
житлового фонду країни, де постійно проживають 145,7 тис. мешканців.

Рис. 2. Структура введення житла за джерелами фінансування у 1987 р.

Рис. 3. Структура введення житла за джерелами фінансування у 2011 р.
Житловий фонд будинків перших масових серій (1960–1970-х рр. забудови) становить

близько 72 млн кв. м і потребує заміни або реконструкції. Фактично кожний четвертий міський
житель проживає у житлових приміщеннях, які мають незадовільний технічний стан, низькі
експлуатаційні якості та вичерпали свій експлуатаційний ресурс.

8,2 %
житлово-
будівельні

кооперативи 25,9 %
населення

22,5 %
державні
інвестиції

36,9 %
підприємства,

організації

6,5  %
інші джерела

0,5 %
місцеві бюджети

19,4 %
підприємства,

установи,
організації

0,4 %
державний

бюджет

75,4 %
населення

4,5 %
позабюджетні

кошти  на
кредитування
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Разом з погіршенням технічного стану будинків зростає тариф за житлово-комунальні
послуги. Водночас державні і муніципальні витрати на капітальний ремонт житлового фонду
значно менші від потреби. Не визначений фінансовий механізм здійснення капітального
ремонту, модернізації та реконструкції житлового фонду, що пов’язано з невизначеністю
власності на багатоквартирні житлові будинки. У зв’язку з цим в Україні здійснюють пошуки
прийнятних організаційних форм управління будинками.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ
ПРОГРАМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ
У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення поняття „ефективність”.

Розглянуто методику розрахунку ефективності, виявлено недосконалість наявних схем
при оцінці ефективності виконання державних цільових програм інноваційного розвитку.

The article analyzes existing approaches about the definition of “efficiency”. Considered
the method of calculating the efficiency, identified the imperfection of existing schemes in
assessing the effectiveness of implementation of state programs for innovation development.

Ключові слова: державна цільова програма, інноваційний розвиток, методи оцінки,
бюджетні кошти, ефективність.

В умовах сталого зростання державних витрат, що відбувається нині в Україні, все більше
уваги приділяється процедурам досягнення ефективності при реалізації державних цільових
програм. Тому на даному етапі актуальним завданням є розв’язання проблеми удосконалення
методології визначення ефективності державних науково-технічних програм, а також створення
методик і практична реалізація розроблення кількісних критеріальних показників щодо оцінки
пріоритетності відбору цільових програм інноваційного розвитку України.

Значний внесок у дослідження проблем ефективності виконання державних цільових
програм, формування методичних пропозицій стосовно оцінки їх стану, розробки програм
державної підтримки інноваційного розвитку України зробили такі сучасні вітчизняні та
зарубіжні вчені та економісти, як Р. Зоді, Дж. Діамонд, З. С. Варналій, В. М. Геєць, М. Я. Азаров,
Ф. О. Ярошенко, І. А. Маркіна, Н. І. Рубан, В. В. Онікієнко, І. С. Кравченко, О. В. Макарова,
К. В. Павлюк, Т. І. Єфименко, І. Б. Стефанюк та інші.

Проте, незважаючи на велику кількість наукових праць, окремі завдання теоретико-
методологічного визначення ефективності виконання цільових програм державної підтримки
інноваційного розвитку України, в сучасних умовах дане питання потребує більш детального
дослідження та надання актуальних пропозицій щодо подальшого його вирішення.

Метою статті є обґрунтування необхідності визначити ефективність виконання цільових
програм державної підтримки інноваційного розвитку України.

Загальновизнано, що, як і будь-який інший роботодавець і виробник послуг, уряд повинний
забезпечувати ефективне та результативне використання людей і грошових ресурсів, які

© Буряк Я. В., 2012
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перебувають у його розпорядженні. У зв’язку з цим учені багатьох країн світу шукають
відповідь на питання, що таке ефективність.

Поняття ефективності в науковій літературі використовується для визначення
співвідношення витрачених ресурсів і одержаних результатів. Так, Р. Зоді трактує ефективність
як співвідношення між спожитим фактором (ресурсом) і виходом (продуктом). Дж. Діамонд
визначає ефективність як відношення результатів до введених (спожитих) ресурсів.

На думку окремих дослідників, цей підхід є дещо звуженим, бо відповідає поняттю технічної
ефективності, що відрізняється від поняття економічної ефективності (або ефективності
асигнувань), бо ґрунтується на фізичних параметрах, а не на розмірі витрат.

У разі, коли увага переключається з фізичних аспектів на витрати і суспільну корисність,
можна вести мову про ефективність асигнувань у найбільш широкому розумінні і вважати її
досягнутою, якщо забезпечено задоволення потреб споживача. Однак ефективність асигнувань
вважається досягнутою, коли вартість будь-якого одержаного продукту зведена до мінімуму
шляхом використання такого сполучення факторів виробництва, що жодного з них не можна
замінити іншим без збільшення витрат.

Поширеним також є твердження, що ефективність означає очікування того, що використані
у державному секторі ресурси, які були переміщені з приватного сектору, повинні давати
прибутки більші, ніж можна було б одержати у приватному секторі. З іншого боку, ефективність
зводиться насамперед до того, як ціноутворення впливає на розміщення ресурсів [5].

Найбільш повно сутність поняття „ефективність” розкриває дослідження І. А. Маркіної,
яка стверджує, що поняття ефективності виражає відношення результату (ефекту) діяльності
до наміченої цілі і є показником способу діяльності: якщо так досягається ціль швидше і
легше, то він ефективний. Звідси випливають три основні види ефективності:

– потрібнісна (відношення цілей до потреб, ідеалів і норм);
– результативна (відношення досягнутого результату до намічених цілей);
– затратна (відношення досягнутих результатів до затрат).
Хоча поняття ефективності на перший погляд може здатися простим, його практичне

застосування є досить складним здебільшого через невизначеність, пов’язану з багатогранним
характером організації державного управління. Крім того, при розмежуванні факторів
виробництва і результатів у сфері державної діяльності виникає певна розмитість їх меж [5].

Відповідно до вимог Закону України „Про державні цільові програми”, кожна така цільова
програма повинна мати чітко визначений кількісний критеріальний показник оцінки виконання
програмних завдань і заходів, що є необхідною умовою здійснення об’єктивного аналізу
ступеня пріоритетності програми та контролю за її реалізацією. І навпаки, відсутність таких
показників призводить до суб’єктивізму при прийнятті рішень щодо розроблення, реалізації
та оцінки результатів виконання державних цільових програм, оскільки без навичок
вимірювання результату складно забезпечити ефективне управління процесом і поліпшити
його характеристики [1].

Відповідно до прийнятого у 2004 році Закону України „Про державні цільові програми”
щорічно на основі оцінки стану виконання програм, що фінансуються в поточному році,
повинна здійснюватися підготовка пропозицій для Кабінету Міністрів України про подальше
виконання (або припинення) реалізації програм [4].

Враховуючи необхідність удосконалювати методології формування державних науково-
технічних програм у напрямі визначення їх основної мети – досягнення результатів головної
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інноваційної розробки та супроводжуючих її інноваційних техногенних і організаційно-
економічних заходів, доцільно виявити при визначенні ефективності реалізації таких програм
елементи синергізму, тобто взаємного впливу запрограмованих заходів на результат реалізації
програм.

За загальновизнаною термінологією синергія, тобто синергетичний ефект, являє собою
появу нової продуктивної сили як результату сумісної дії окремих частин цілісної системи і як
якісно нового джерела розвитку цієї системи. До елементів нової продуктивної сили, що
сприяють підвищенню ефективності виробничої сфери взагалі і інноваційної зокрема належать
такі як: розвиток інформатизації суспільства, удосконалення форм власності, форм
господарювання, соціальних, політичних, культурних та інших відносин у суспільстві.

Оцінка програм, склад яких являє собою самоорганізуючу систему, пов’язану з
синергічними елементами розрахунків, здійснюється в умовах спільної взаємодії тих чи інших
позицій, передбачених нею. Синергічний тип спільної діяльності виникає в результаті
досягнення визначеного рівня спільності і організованості реалізації заходів, поєднаних єдиною
метою. Це так звана самоорганізуюча система інноваційних розробок та організаційно-
економічних заходів, які сприяють підвищенню ефективності.

Синергічні методи оцінки використовуються для розгляду взаємодії багатьох інновацій, а
стосовно науково-дослідних розробок – їх сумісної економічної ефективності. За відсутності
відповідних фактичних даних у зв’язку з тим, що програми здебільшого формуються з проектів,
які органічно не пов’язані між собою, в роботі розглянуті лише теоретичні передумови
економічної оцінки програм на основі кластерних моделей та окремі ілюстрації її здійснення.

Якщо вважати державну цільову програму інноваційного розвитку взаємопов’язаною
системою інновацій (вона повинна бути такою за певної методології формування), то,
дотримуючись думки Шумпетера, який розглядав інноваційний процес у вигляді кластерів
інновацій з їх синергетичним характером, можна вважати сукупність інноваційних проектів,
що входять у цю програму, як своєрідний кластер, що акумулює в собі зміст складових
програми і можливості досягнення повного рівня загальної ефективності їх реалізації.

Отже, інновації, що є складовими програми, повинні бути концептуально, організаційно,
комерційно (з погляду ринкових вимог), інституційно (за системою управління) взаємопов’язані
і підпорядковані єдиній меті [4].

Повертаючись до дослідження І. А. Маркіної, яка наголошує, якщо потрібнісну (П),
результативну (Р) і затратну (З) ефективності виразити відношенням Ц/П, Р/Ц і Р/З, де Ц –
ціль, то комплексному поняттю ефективності відповідатиме формула:

Е = Ц / П Ч Р / Ц Ч Р / З.

Тоді зростання ефективності (показник Е) може залежати від трьох чинників:
– збільшення обсягу результату (показник Р);
– зменшення затрат (показник З);
– раціоналізації потреб (показник П).
Якщо ж ціль виражає потребу (Ц / П = 1), а результат реалізує ціль (Р / Ц = 1), то ефективність

зводиться до її затратної складової:
Е = 1 Ч 1 Ч P / З = P / З.
Отже, можна зробити такі висновки:
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По-перше, економія, що зводиться до мінімізації використання ресурсів, є обов’язковою
умовою досягнення ефективності виконання державної цільової програми.

Використання бюджетних коштів на цілі, які не визначено в кошторисі, не завжди є
неефективним їх використанням.

Загальний рівень ефективності використання бюджетних коштів певним розпорядником
можна оцінити лише в контексті виконання ним державної цільової програми, щодо якої
визначено цілі, затрати і результати (у кількісних і вартісних вимірниках).

По-друге, не завжди використання коштів, що не відповідає статті кошторису, має
антисоціальний результат.

Таке твердження, по суті, не суперечить визначенню, даному у статті 119 Бюджетного
кодексу, оскільки основною ознакою нецільового використання бюджетних коштів є їх
витрачання на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням [2].

По-третє, зазначене вище пов’язане з програмно-цільовим методом формування і
виконанням державного бюджету, що полягає у переході від принципу утримання бюджетних
установ до принципу отримання відповідною установою конкретних результатів від
використання бюджетних коштів.

З огляду на зазначене про неефективне використання бюджетних коштів у процесі реалізації
державної цільової програми інноваційного розвитку можуть свідчити, зокрема, такі ознаки:

– використання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають цілям державної цільової
програми;

– оплата видатків, які є не першочерговими, за наявності кредиторської заборгованості із
захищених статей видатків бюджету;

– капітальні вкладення в програми і проекти, які не реалізовані і припинені через втрату
актуальності чи недостатнє фінансування.

Враховуючи необхідність досягнути під час виконання державної цільової програми
конкретних цілей та з огляду на обмеженість бюджетів фінансовими ресурсами, неефективним
використанням бюджетних коштів потрібно вважати також їх тривале зберігання
(„замороження”) без руху на поточних рахунках одержувачів бюджетних коштів [5].

Отже, для досягнення необхідної ефективності державних цільових програм інноваційного
розвитку України важливо дотримуватися таких вимог:

– по-перше, бюджетні видатки потрібно спрямовувати лише на програми, які відповідають
пріоритетним напрямам інноваційного розвитку за умови, коли програмний результат
супроводжуватиметься суттєвим мультиплікаційним ефектом;

– по-друге, необхідно забезпечити баланс зобов’язань держави з її фінансовими
можливостями, тобто сума видатків бюджету на фінансування державних цільових програм
інноваційного розвитку повинна бути „пов’язана” з його можливостями протягом усього
терміну реалізації програми. При розгляді питання щодо затвердження та фінансування нових
державних цільових програм інноваційного розвитку потрібно в обов’язковому порядку брати
до уваги стан виконання та фінансування усіх діючих програм (за умови використання
бюджетних коштів), які курує даний розпорядник коштів. При цьому необхідно переглянути
усі програми і відмовитися від фінансування тих, які не відповідають пріоритетам розвитку.
Такий процес не повинний набути перманентного характеру. В іншому випадку застосування
постійної практики відмови від уже частково профінансованих програм призведе до
виникнення додаткового джерела розбазарювання бюджетних коштів;
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– по-третє, при затвердженні нових програм інноваційного розвитку України потрібно
вважати більш пріоритетними ті програми, в яких переважає фінансування з позабюджетних
джерел. Якщо в процесі реалізації програми державний замовник не виконав належних заходів
для забезпечення повного і вчасного фінансування програми за рахунок позабюджетних
джерел (затвердження програмою), необхідно прийняти рішення щодо скорочення частки
фінансування заходів програми і за рахунок бюджету [3].

Отже, з проведених досліджень ефективності виконання програм інноваційного розвитку
України можна зробити висновок про те, що необхідно, по-перше, змінити методологію
формування державних науково-технічних програм з метою сприяння розширенню
можливостей їх комерціалізації та інноваційної спрямованості, а, по-друге, створити пакет
нормативно-правових документів для соціально-економічного обґрунтування державних
науково-технічних програм з метою пришвидшеного їх просування до використання у
виробництві.

Для підвищення ефективності державних цільових програм інноваційного розвитку України
необхідно встановити, що в разі невідповідності результатів виконання програми цільовим
індикаторам і показникам ефективності Мінекономіки разом з іншими органами державного
управління виносить рішення про проведення вибіркових експертних перевірок ходу реалізації
цих програм, за результатами яких розробляються пропозиції стосовно доцільності
продовження робіт з виконання заходів програми чи про їх припинення та необхідності
коригування, призупинення чи скасування заходів, що визнані неефективним чи небезпечним
фінансуванням.

Чітке й детальне визначення усіх процедур, пов’язаних з розробленням, затвердженням і
реалізацією заходів державних цільових програм інноваційного розвитку України, одночасно
з налагодженням надійного моніторингу та удосконаленням заходів з контролю за виконанням
програм дозволить значно підвищити ефективність реалізації державних цільових програм
інноваційного розвитку України і так реалізувати потенціал програмно-цільових методів у цій
сфері.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ
ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ СТАБІЛЬНОСТІ

БАНКІВ
У статті розглянуто і узагальнено основні підходи до ідентифікації та класифікації

загроз фінансовій стабільності банків, виявлено фактори, які негативно впливають на
банківський сектор, і розроблено практичні рекомендації щодо підвищення рівня  його
надійності та стабільності.

The article reviews and summarizes the main approaches to the nature and classification of
threats to financial stability of banks, identified factors that have a negative impact on the
banking sector and practical recommendations for improving its reliability and stability.

Ключові слова: банк, фінансова стабільність, загрози фінансовій стабільності.

На сучасному етапі соціально-економічних перетворень, надійність банківського сектору
та його динамічний розвиток є важливою умовою стійкого економічного зростання.

Завдання забезпечення ефективного та стабільного розвитку банківської системи набуває
особливої актуальності, оскільки її функціонування на сьогодні ускладнюється появою
кризових явищ, характеризується зростанням рівня невизначеності та непередбачуваності
умов господарювання вітчизняних банків. За таких умов постає завдання пошуку
управлінських інструментів щодо формування системи заходів, спрямованих на постійне
забезпечення їх стабільності.

Проблеми забезпечення та зміцнення фінансової стабільності банків знайшли своє
відображення в працях як зарубіжних, так і вітчизняних учених та  економістів: Г. Азаренкової,
О. Барановського, О. Васюренко, О. Вовчак, О. Головко,  Л. Давидова, І. Дьяконової, Л. Клюско,
В. Міщенка, Л. Примостки, М. Савлука, Н. Шелудько та інших.

Разом з тим огляд фахової літератури засвідчує, що напрацьовані матеріали не повною
мірою відповідають потребам сучасної практики та залишають у цій сфері чимало не вирішених
питань. Зокрема, на сьогодні відсутні єдині підходи щодо трактування сутності загроз, особливо
у частині  їх ідентифікації та класифікації.

Метою статті є дослідження існуючих загроз фінансовій стабільності банків, виявлення
причин і факторів, які негативно впливають на банківський сектор і розробку практичних
рекомендацій щодо їх нейтралізації.
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Забезпечення фінансової стабільності банків є найбільш важливою та складною
проблемою, від розв’язання якої залежить попередження та зниження конкретних ризиків і
загроз фінансового характеру.

Необхідно зазначити, що в економічній літературі одночасно з терміном „ризик”
використовують термін „загроза”, що призводить до неоднозначності їх визначення та
прогнозування з метою розуміння їх небезпеки, обґрунтування, вибору та реалізації адекватних
захисних заходів. З огляду на це для більш детального і глибокого розуміння загроз фінансовій
стабільності банку необхідно визначити відмінності між цими поняттями та їх взаємозв’язок.

У найбільш загальному трактуванні під ризиком розуміють те, що несе в собі загрозу,
невизначеність у майбутньому або настання події з негативними наслідками (збитками). Під
загрозою прийнято розуміти таку небезпеку, реалізація якої призводить до значних фінансових
втрат і збитків, незворотних якісних наслідків.

Разом з тим однозначно визначити перехід ризику в загрозу досить складно, оскільки
навіть незначний ризик може становити собою загрозу. На нашу думку, перехід ризику в
загрозу починається тоді, коли з’являються негативні якісні зміни в економічних системах, що
пов’язано з отриманням значних фінансових втрат, збитків, які приводять до банкрутства
(рис. 1).

Рис. 1. Вплив ризиків і загроз на фінансову стабільність банків*
*Джерело: розроблено автором.

Отже, ризик і загроза трактуються з  погляду нанесеного збитку, однак їх відмінність можна
визначити так:

– ризик стосовно загрози виступає первинною категорією, тоді як загроза – вторинна і
випливає з ризику;

– ризик відноситься до потенційної небезпеки, загроза – до реальної;
– ризикуючи, банк може отримати як збитки, так і доходи, тоді як реалізація загрози ніколи

не приносить доходи чи прибутки;
– ризик – неминучий супутник банківської діяльності, тоді як загроза може виникати

тільки за наявності певних несприятливих умов.
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Отже, під загрозою фінансовій стабільності банку будемо вважати сильний негативний
вплив, який виникає з небезпеки, що значною мірою посилюється впливом зовнішніх і
внутрішніх деструктивних факторів і призводить до дестабілізації банку.

Тобто загроза становить собою специфічну форму небезпеки, а її появу зумовлюють
несприятливі фактори, які дестабілізують діяльність і процес розвитку банків. До таких факторів
нами включено: макроекономічні, мікроекономічні та інституційні (рис. 2). Розглянемо ці
фактори більш детально.

Рис. 2. Фактори, що зумовлюють фінансову нестабільність банків*
*Джерело: розроблено автором.

До макроекономічних факторів нами віднесено такі:
– стан національної економіки. Необхідно сказати, що зародження банківської

нестабільності тісно пов’язано з такими чинниками, як спад виробництва, зростання цін,
процентних ставок, погіршення платоспроможності підприємств-позичальників і населення.
Водночас на банківський сектор впливає інфляція через процентні ставки, послаблення
стимулів для вкладів, звуження депозитної бази, відтік національних капіталів за кордон, зміна
структури активних і пасивних операцій;

– різкі коливання процентних ставок, товарних цін, цін на фінансові активи значно
підвищують загальну невизначеність в економіці та ризик у системі відносин банків із
вкладниками, позичальниками та регулятивними органами. У зв’язку з цим значно важче
здійснюється оцінка банками кредитних і ринкових ризиків, а вкладникам і регулюючим
органам у такій ситуації складно оцінити рівень фінансової стабільності банку;

– до зовнішньоекономічних факторів можна віднести підвищення цін на нафту та інші
основні імпортні товари, подорожчання обслуговування зовнішнього боргу в результаті різкого
підвищення процентних ставок. Крім того, фінансовій нестабільності, як правило, передує
різке зростання зовнішнього боргу за рахунок збільшення запозичень на міжнародному ринку

Фактори, що зумовлюють фінансову нестабільність банків
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капіталів. Подорожчання вартості ринкового рефінансування та девальвація національних
валют викликає неплатоспроможність банків, які є частиною кризи зовнішньої заборгованості;

– незбалансована стабілізаційна політика також може стати причиною банківської
нестабільності. У цьому випадку необхідно розрізняти негативний вплив незавершених
стабілізаційних програм і занадто різких обмежень, прийнятих без урахування потенційних
наслідків для банківського сектору;

– ринкові реформи також здійснюють особливий вплив на розвиток банківської системи.
Метою таких реформ є сприяння оздоровленню та розвитку банківської системи. Разом з тим
у короткостроковому або середньостроковому періоді реформи можуть провокувати або
прискорювати негативні процеси у банківському секторі.

До мікроекономічних факторів необхідно віднести такі:
– якість банківського менеджменту, адже особливості корпоративного управління являють

собою реакцію банків на несприятливі зміни в економічному середовищі. Слабкість
менеджменту проявляється в невмінні знайти оптимальний баланс між ризиком і дохідністю,
а втягнення банків у високоризикові операції та недостатній рівень професіоналізму
обертається для них великими втратами;

– надмірні зовнішні запозичення пов’язані із проблемою виникнення великого обсягу
зовнішньоборгового навантаження. Це, на нашу думку, породжує істотні загрози як для
вітчизняних банків, так і для стабільності економіки Україні в цілому. Ця проблема заслуговує
на особливу увагу, адже волатильність міжнародних потоків капіталу та недостатність
внутрішніх ресурсів для погашення накопичених боргів можуть стати причиною масових
дефолтів вітчизняних позичальників. Тому необхідно переглянути боргову політику банків і
держави, оптимізувавши її відповідно до сучасних викликів. Це зменшить ризики зовнішньо-
боргового фінансування та зробить вітчизняну банківську систему більш стійкою до
негативного впливу глобальних чинників.

Крім того, до мікроекономічних факторів, пов’язаних із деформацією ринкових відносин,
можна віднести активізацію негативної ділової практики у банківській діяльності, яка зумовлена
порушенням норм правого регулювання, є однією із форм прояву недобросовісних
конкурентних умов і становить собою частину відносин тіньової економіки, включаючи
шахрайську поведінку.

Найбільш суттєвий вплив на кризи здійснюють інституціональні фактори банківських криз,
які в сукупності з макроекономічними та мікроекономічними факторами безпосередньо
позначаються на стабільності функціонування банківського сектору.

До інституційних факторів нами віднесено:
– ефективність нагляду та регулювання діяльності банків. Неефективна система

регулювання, з одного боку, обмежує можливість банків щодо диверсифікації ризиків, які
різко зросли внаслідок лібералізації, посиливши нестійкість на фінансових ринках і конкуренцію
як усередині банківського сектору, так і між банками та небанківськими фінансовими
інститутами. З іншого – існуюча система регулювання не змогла попередити  найбільшу за
післявоєнну історію США банківську кризу з безпрецедентними втратами;

– недосконалість нормативно-правової бази та недоліки щодо висвітлення фінансової
інформації у банківській звітності, оскільки банки схильні приховувати або занижувати
прибутки, причому з погіршенням фінансового стану банків ця схильність зростає;
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– несвоєчасна та неадекватна реакція регулятивних органів на неспроможність банків
безпосередньо впливає на посилення банківської нестабільності. Адже практично у всіх
випадках виникнення банківських криз регулятивні органи приступали до активних дій з
великим запізненням.

Отже, в будь-якій фінансово-економічній діяльності можуть мати місце явища і процеси
негативного характеру, які вимагають ретельного аналізу, оцінки можливих наслідків,
напрацювання, розробки заходів для їх подолання. Ця робота завжди потребує певної
систематизації таких явищ і процесів, їх об’єднання за схожими ознаками.

Складність і різноманітність загроз зумовлює необхідність їх індентифікації та класифікації.
В економічній літературі існують різні підходи до класифікації банківських загроз. З огляду на
об’єкт нашого дослідження, пріоритетним завданням є виявлення тих видів загроз, які мають
безпосередній вплив на фінансову стабільність банків.

Одним із підходів до класифікації загроз є їх ранжування за характером і величиною тієї
небезпеки, яку вони несуть [2; 6]. Поширеним серед дослідників є підхід до класифікації загроз,
згідно з яким автори виділяють два аспекти – внутрішній та зовнішній. Концептуальний розподіл
загроз на внутрішні і зовнішні обґрунтовується у більшості досліджень і публікацій [1; 4; 5; 6].
На нашу думку, такий підхід дозволяє виділити найбільш суттєві та характерні види загроз у
діяльності банків.

На підставі аналізу різних підходів до класифікації загроз та їх узагальнення нами розроблено
ієрархічну модель загроз фінансовій стабільності банків (рис. 3). В її основу покладено не
тільки розподіл загроз за групами, залежно від їх ознак, а й співпорядкованість цих груп за
ступенем їх значимості для банку. Даний підхід дозволяє виділити загрози, які становлять
найбільшу небезпеку для банку.

Отже, до першочергових заходів щодо нейтралізації загроз фінансовій стабільності банків
можна віднести наступне:

1. Забезпечення стабільності банківської системи повинно стати однією з пріоритетних
функцій органів центральних банків, що реалізують наглядові контрольні функції.

2. Розробка спеціального методичного і практичного забезпечення системи попередження
і прогнозування загроз діяльності банків.

3. Необхідно посилити роботу контрольно-наглядових органів за практикою
недобросовісної банківської діяльності, шахрайства і кримінальних операцій.

4. Посилити увагу до питань достовірності обліку та звітності, підвищити транспарентність
діяльності за рахунок розширення складу і оперативності інформації, що публікується банками
про свою діяльність.

5. Удосконалення існуючого законодавства в частині декриміналізації банківських структур
і попередження незаконних банківських операцій.
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Рис. 3. Ієрархічна модель загроз фінансовій стабільності банків*
*Джерело: розроблено автором.

Крім того, можна намітити таку сукупність  заходів:
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– вивчення економічного механізму виникнення кризових ситуацій і створення системи

сканування зовнішнього і внутрішнього середовища банку з метою раннього виявлення
„слабких сигналів” щодо загрози виникнення їх нестабільності;

– стратегічний контролінг діяльності банку і розробка стратегії запобігання його
фінансовим проблемам, оперативна оцінка й аналіз фінансового стану банку, виявлення
можливості настання банкрутства;

– розробка політики діяльності банку в умовах  кризи та виходу з неї;
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– на законодавчому рівні потребує негайного вирішення проблема відповідальності
власників банків за агресивний менеджмент, який призводить до накопичення ризиків банку.

Реалізація зазначених вище підходів дозволить забезпечити надійне і стабільне
функціонування банків та економічної сфери держави.
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РЕГІОНІВ
Проаналізовано ефективність бюджетної системи України, зокрема, фінансування

видатків місцевих бюджетів, побудовано часовий тренд динаміки видатків місцевих
бюджетів, розроблено математичну модель задачі визначення оптимального розподілу
коштів серед регіонів.

Efficiency of the budgetary system of Ukraine is analysed, in particular, financing of charges
of local budgets, the sentinel trend of dynamics of charges of local budgets is built, the
mathematical model of task of determination of optimal distribution of money is worked out
among regions.

Ключові слова: бюджетна система, часові тренди, оптимізаційна модель.

Становлення ринкової економіки в Україні протягом  періоду незалежності
супроводжувалося недостатньою увагою до розвитку соціальної сфери, до забезпечення
соціальних результатів як наслідків позитивної економічної динаміки. На сучасному етапі,
коли економіка України щорічно демонструє досить високі темпи економічного зростання в
базових галузях промисловості, актуалізувалася проблема гармонійного соціально-
економічного розвитку, що ставить завдання трансформації результатів розвитку економіки в
соціальний капітал. Визначене завдання може бути вирішене шляхом удосконалення системи
управління соціально-економічним розвитком країни за рахунок послідовної і погодженої
реалізації державної політики, стратегії соціально-економічного розвитку і бюджету як
головного фінансового інструменту, що забезпечує їх виконання. Єдність стратегічних цілей
і оперативних завдань соціально-економічного розвитку країни покликана забезпечити
цілеспрямований і прогнозований рух суспільства до нового якісного стану свого розвитку,
обґрунтованого в процесі стратегічного визначення цілі.

Основним напрямом державного регулювання, який сприяє перерозподілу результатів
економічного зростання, є бюджетна політика. Сучасна теорія сформувала комплекс методів
і технологій управління фінансовими потоками, що забезпечує їх адекватність поставленим
стратегічним і оперативним цілям організації. Проблемними є такі питання бюджетної сиcтеми:
хронічні дефіцити бюджету, державних цільових фондів; неефективна організація спеціального
фонду призводить до недофінансування важливих напрямів державних видатків. Стан сектору

© Коркуна Н. М., Цегелик Г. Г., 2012
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публічних фінансів України в останні два роки стабільно погіршується, а ефективність
бюджетних механізмів знижується. Інтегрованим показником проблем глибини дисбалансів
сектору публічних фінансів є сукупний дефіцит, який у минулому році сягнув 12 % ВВП.
Нинішня модель бюджетної системи формує простір для цільової переорієнтації фінансових
потоків, унаслідок чого бюджетні ресурси часто використовують не за призначенням,
неефективно, а на окремих щаблях бюджетної системи формуються дисбаланси.

В Україні дослідженню проблем функціонування місцевих бюджетів присвячені праці
О. Василика, В. Дем’янишина, Т. Єфименко, В. Зайчикової, О. Кириленко, В. Кравченка,
М. Кульчицького, І. Луніної, К. Павлюк, Ю. Пасічника, С. Юрія та ін. Серед зарубіжних учених
цими питаннями займалися Р. Бірд, Л. Ігоніна, С. Їлмаз, Д. Кінг, В. Лебєдєв, Р. Масгрейв,
Г. Поляк, В. Твердохлєбов та ін. Питання удосконалення системи розроблення й упровадження
бюджетних програм і наукове обґрунтування методології визначення їх обсягу й структури
досліджували такі вітчизняні науковці, як В. Геєць, Т. Єфименко, О. Кириленко, Е. Лібанова,
І. Лук’яненко, І. Луніна, І. Лютий, І. Малярчук, І. Молчанов, Д. Полозенко, Л. Савич,
О. Самошкіна, В. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та інші. Безперечно, внесок згаданих науковців
в обґрунтування теоретичних і практичних аспектів функціонування державних і місцевих
фінансів важко недооцінити. Однак, аналізуючи результативність бюджетної політики на
сучасному етапі, виникає потреба в істотній оптимізації управління формуванням і
реалізацією видаткової частини державного бюджету та органів місцевого самоврядування.

Метою статті є проведення аналізу ефективності фінансування видатків місцевих бюджетів
України, побудова часового тренду динаміки видатків місцевих бюджетів, розробка
математичної моделі для визначення оптимального розподілу коштів серед регіонів.

Виконання видаткової частини бюджету пов’язане з використанням бюджетних коштів, що
в економічній літературі називається бюджетним фінансуванням [1]. Це питання завжди було
в центрі уваги науковців і практиків, оскільки в процесі фінансування розкривається
призначення бюджету, його спрямованість на виконання функцій держави та органів місцевого
самоврядування, характеризується рівень корисності цих функцій для суспільства, стратегічний
напрям його розвитку. Формування видатків місцевих бюджетів відбувається внаслідок
закріплення за органами державної влади та місцевого самоврядування видаткових функцій.
Кінцевою метою розмежування видаткових повноважень є розподіл між ними тих функцій,
які будуть належним чином виконуватися. Фінансування видатків місцевих бюджетів,
використання місцевих фінансових ресурсів тісно пов’язане з видатками державного бюджету.
Адже саме держава, використовуючи фінансові ресурси, забезпечує можливість реалізації
завдань і функцій, які постають перед нею на тому чи іншому етапі розвитку суспільства.
Тому потрібно враховувати, що цей процес впливає на розвиток як фінансової системи, так і
сукупності фінансових ресурсів, які акумулюються на рівні територіальних громад. Доцільно
зазначити, що чим вищий ступінь розвитку суспільства й держави, тим більше
використовується фінансових ресурсів для вирішення поставлених завдань і задоволення їхніх
інтересів. Сьогодні ці кошти досягли значних сум, оскільки посилення ролі держави в
економічному й політичному житті проявляється у збільшенні державних видатків [2]. Для
ґрунтовного дослідження проблем забезпечення фінансовими ресурсами органів місцевого
самоврядування проведемо аналіз фінансування видатків місцевих бюджетів України за 2005–
2010 роки.
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Виконання місцевих бюджетів за видатками у 2005–2010 роках характеризують дані, наведені
у табл. 1 [3].

Таблиця 1
Динаміка видатків місцевих бюджетів України у 2005–2010 рр.

(млн грн)

Обсяг видатків місцевих бюджетів у 2010 р. становив 159 760,2 млн грн, що на 106 213 млн грн
або у 3 рази більше порівняно із 2005 р. Специфіка функціонування місцевих бюджетів
найповніше відображається у складі та структурі їхніх видатків. Упродовж 2005–2010 рр.
спостерігалася позитивна тенденція до зростання:

– обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів на 97 636,9 млн  грн або у 3,2 раза;
– обсягу видатків спеціального фонду місцевих бюджетів на 8 576,1 млн грн або у 1,9 раза.
Для апроксимації динаміки видатків місцевих бюджетів побудовано часовий тренд (лінійна

регресійна модель) вигляду:
xy 2137536970  .

Невідомі параметри були знайдені за допомогою методу найменших квадратів, тобто
мінімізуючи суму квадратів відхилень фактичних даних від теоретичних. Коефіцієнт кореляції

дорівнює R 0,972, коефіцієнт детермінації – 0,9452 R . Оскільки коефіцієнт кореляції є
близьким до одиниці, то побудована модель досить добре апроксимує досліджуваний процес.

Окремим етапом перевірки багатофакторної регресійної моделі на адекватність реальному
процесу є використання F-критерію Фішера.

Розрахуємо F-відношення Фішера за формулою для нашої моделі:
72,9F .

Із таблиці F-розподілу Фішера при рівні значимості а = 5 % знаходимо 61,6крF . Оскільки

крFF  , то побудована нами модель адекватна реальній дійсності.
На рис. 1 наведена лінійна апроксимація динаміки видатків місцевих бюджетів [3].

РокиПоказники 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Видатки місцевих
бюджетів, млн грн
у т.ч.

53547,2 75781,6 104853,2 138998,8 136254,9 159760,2

Видатки загального
фонду 43495,7 59934,9 86600,3 115438,4 117819,2 141132,6

Видатки спеціального
фонду 10051,5 15846,7 18252,9 23560,4 18435,7 18627,6
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Рис. 1. Лінійна апроксимація динаміки видатків місцевих бюджетів
Така динаміка дає підстави вважати, що загальний обсяг видатків місцевих бюджетів України

має чітко виражену тенденцію до зростання, що свідчить про збільшення фінансових
можливостей органів місцевого самоврядування. Питома вага видатків загального фонду
місцевих бюджетів у 2005–2010 рр. зросла на 7,1 % і становила у 2005 р. – 81,2 %, 2006 р. –
79,1 %, 2007 р. – 82,6 %, 2008 р. – 83 %, 2009 р. – 86,5 % та 2010 р. – 88,3 %. Натомість питома
вага видатків спеціального фонду місцевих бюджетів має тенденцію до зниження і у 2005 р.
становила 18,8 %, 2006 р. – 20,9 %, 2007 р. – 17,4 %, 2008 р. – 17 %, 2009 р. – 13,5 % та 2010 р. –
11,7 %.

У 2010 р. частка видатків місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України становила 40,2 %,
що на 2,41 % більше порівняно із 2005 р. Упродовж 2005–2010 рр. частка видатків загального
фонду місцевих бюджетів у видатках загального фонду Зведеного бюджету зросла на 7,4 % і у
2010 р. становила 44,6 %. Однак частка видатків спеціального фонду місцевих бюджетів у
видатках спеціального фонду Зведеного бюджету зменшилася на 11,3 % до 23,6 % у
2010 р. (рис. 2).

Рис. 2. Питома вага видатків місцевих бюджетів у видатках Зведеного бюджету України
у 2005–2010 рр., %
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Місцеві бюджети виступають головним інструментом реалізації державної регіональної
політики та вирішення таких важливих завдань, як структурна перебудова економіки,
вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів, розвиток місцевого господарства,
здійснення житлового будівництва, благоустрою, проведення правоохоронних заходів тощо [4,
5]. Місцеві бюджети відображають політику органів місцевого самоврядування, є основним
інструментом її реалізації. Органи місцевого самоврядування самостійно визначають
пріоритети у своїй діяльності, ставлять цілі та завдання, втілення яких забезпечується за
допомогою коштів місцевих бюджетів. У середньому по Україні у 2010 р. обсяг видатків
місцевих бюджетів становив 3 334,6 грн на одну особу, що на 21,2 % більше, ніж у 2009 р. У
розрізі регіонів спостерігалася нерівномірність розподілу зазначених видатків. У 2010 р.
найбільший обсяг видатків місцевих бюджетів на одну особу спостерігався у Києві – 4 095,7
грн (проте це менше за аналогічний показник 2009 р. на 121,2 грн), а найменші – у Луганській,
Донецькій та Харківській областях, відповідно 2 890,5 грн, 3 038,3 грн та 3 039,1 грн на одну
особу [6].

Побудуємо математичну модель розподілу бюджетних коштів серед регіонів України, за
якого найбільш важливі статті витрат максимально забезпечуються бюджетними коштами.

Припустимо, що

V  – обсяг бюджетних коштів у грошових одиницях, які треба розподілити серед регіонів;

n  – кількість регіонів;
m  – кількість статей витрат, за якими треба розподілити бюджетні кошти;

ija  – мінімальна потреба в бюджетних коштах за i -ою статтею в j -му регіону;

ijb  – максимальна потреба в бюджетних коштах за i -ою статтею в j -му регіону;

ij  – коефіцієнт важливості потреби в грошових коштах за i -ою статтею в j -му регіону

(експертна оцінка);
ХІj – кількість грошових одиниць, що планується виділити j -му регіону з бюджетних

коштів на і- у статтю (невідомі змінні).
Тоді математична модель задачі матиме такий вигляд:

max
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Тут цільова функція виражає ефективність розподілу бюджетних коштів за статтями витрат.
Задача матиме розв’язок, якщо виконується умова:
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j
ij
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j
ij bVa

1 1 11
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Отримана математична модель є задачею лінійного програмування і може бути розв’язана
одним із методів її розв’язування, наприклад, симплекс-методом.

Отже, моделювання дозволяє заздалегідь передбачити хід подій і тенденції розвитку,
властивих керованій системі, з’ясувати умови її існування і встановити режим діяльності з
урахуванням впливу різних факторів, а також здійснити прогнозування на основі отриманих
моделей. Завдання планування економічної діяльності та прогнозування її результатів є однією
з найбільш складних, що зумовлено нестаціонарністю економічних процесів, нестабільним
станом сучасної економіки та багатьма іншими причинами. У рамках бюджетного планування
завданням першочергової важливості є прогноз очікуваних податкових надходжень як
основного джерела дохідної бази країни.

У роботі проведено аналіз ефективності фінансування видатків місцевих бюджетів України.
У середньому по Україні у 2010 р. обсяг видатків місцевих бюджетів становив 3 334,6 грн на
одну особу, що на 21,2 % більше, ніж у 2009 р. У розрізі регіонів спостерігалася нерівномірність
розподілу зазначених видатків. Побудовано часовий тренд динаміки видатків місцевих
бюджетів, розроблено математичну модель для визначення оптимального розподілу коштів
серед регіонів, яка є задачею лінійного програмування.
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано поняття „фінансова політика” та її вплив на продовольчу
безпеку держави.

The concept of financial policy and its impact on state food security ace analyzed in the
article.

Ключові слова: фінансова політика, агропродовольчий ринок, продовольча безпека.

Багато століть вивчається роль держави щодо організації і проведення фінансової політики
та управління суспільством. Так, у 1899 р. професор І. І. Янжул у своїй відомій роботі
„Основные начала финансовой науки” зазначав: „Финансы – мерило благосостояния страны,
мерило цивилизации, могущества государства” [1]. Сучасні темпи розвитку національної
економіки на шляху ринкових перетворень визначають зростаючу роль ефективної фінансової
політики як одного з головних інструментів державного впливу на соціально-економічні
процеси, що відбуваються в країні. Найбільш чутливим складником соціальної стабільності і
суспільної злагоди виступає продовольча безпека, як одна із складових економічної безпеки
держави. Будь-які незначні негативні процеси в продовольчому забезпеченні населення, чи-
то підвищення цін, чи-то виникнення дефіциту будь-якого продукту харчування, викликають
суспільне незадоволення, яке може призвести до вкрай несподіваних наслідків. Зазначене
визначає актуальність даної проблематики.

Дослідженню загальних проблемних аспектів фінансової політики присвятили свої роботи
такі вітчизняні вчені, як В. Амбросов, В. Базилевич, І. Балабанов, І. Бланк, В. Борисова,
О. Василик, В. Геєць, О. Гудзь, А. Єпіфанова, О. Кашенко, О. Кириленко, В. Кудряшова,
І. Лютий, П. Лайко, П. Макаренко, В, Опарін, П. Саблук, В. Суторміна, А. Чупіс, С. Юрій та ін.
Проблемам фінансової політики присвячені роботи і російських учених О. Врублевської,
А. Дадашева, А. Грязнової, М. Романовського, В. Радіонової, В. Сенчагова та ін.

Однак у дослідженнях науковців не має визначення поняття „фінансова політика”. Так,
термін „політика” у Великому тлумачному словнику сучасної української мови визначається
як загальний напрям, характер діяльності держави, певного класу або політичної сили, а
„фінанси” – система грошових відносин у тій чи іншій державі, а також сукупність усіх
грошових коштів, що є в розпорядженні держави [2, с. 1035–1537]. У фінансовому словнику
„фінансова політика” тлумачиться як „система заходів (законів, адміністративних рішень) у
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сфері фінансів з метою цілеспрямованого впливу держави на розвиток фінансово-кредитної
системи та національної економіки загалом” [3, с. 357]. Велика Радянська Енциклопедія трактує
поняття „фінансова політика” як сукупність заходів щодо акумуляції фінансових ресурсів, їх
розподілу і використання для здійснення державою її функцій, це є найважливішою сферою
економічної політики. Фінансова політика проводиться за допомогою певної системи форм
і методів, серед них першорядне значення мають державні доходи і державні витрати, державний
бюджет, податкова політика, державний кредит, фінансовий контроль. У широкому розумінні
фінансова політика включає регулювання кредитно-грошових відносин [4].

Фундатор фінансової науки в Україні О. Д. Василик зазначає, що фінансова політика –
сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення
економічного і соціального розвитку. Вона проявляється у формах і методах мобілізації
фінансових ресурсів і використанні їх на різні потреби держави, розвиток економіки і соціальний
захист населення, у фінансовому законодавстві, практичних діях у галузі фінансів різних
державних структур [5, с. 12]. Українські дослідники, такі як В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін,
вважають, що фінансова політика – це „…комплекс дій і заходів держави в межах наданих їй
функцій та повноважень у сфері фінансів” [6, с. 30]. В. Шокун і Л. Пилипенко зазначають, що
„…це складова економічної політики держави, сукупність її заходів щодо управління фінансами
та їх використання для здійснення своїх функцій та завдань” [7, с. 18]. Ряд українських учених
фінансову політику визначають „як управління суб’єктами господарської діяльності
фінансовими операціями з метою досягнення визначених результатів. Таке управління
здійснюють певні суб’єкти: державні органи управління, місцеві адміністрації, власники та
менеджери підприємств і господарських об’єднань, окремі громадяни, міжнародні організації
та ін. Об’єктом управління є сфера фінансів, яка охоплює рух фінансових активів та зобов’язань.
Управління фінансами здійснюють на різних рівнях: загальнодержавному, республіканському
(АР Крим), місцевому, в межах підприємств, об’єднань, фінансово-промислових груп,
окремих громадян тощо” [8, с. 15–16].

Багато уваги визначенню цього поняття приділено і російськими вченими. Так,
Н. В. Міляков розглядає поняття „фінансова політика” як „комплекс заходів держави з
використання фінансових відносин, мобілізації фінансових ресурсів, їх розподіл та
використання на ґрунті фінансового законодавства” [9, с. 3]. Доктор економічних наук,
професор В.К. Сенчагов робить висновок, що це поняття має дуже широке значення. Він
констатує, що „фінансова політика держави як частина (підсистема) економічної політики
держави являє собою сукупність законодавчих і нормативних актів бюджетно-податкових,
грошово-кредитних, цінових та інших фінансових інструментів, інституцій та заходів органів
державної влади, які мають, згідно із законодавством, повноваження з формування та
регулювання фінансових потоків у секторах економіки відповідно до стратегічних і тактичних
цілей державної економічної політики” [10, с. 13]. Ще один відомий російський учений, доктор
економічних наук, професор В. В. Іванов розглядає фінансову політику „як частину соціально-
економічної політики держави із забезпечення збалансованого зростання фінансових ресурсів
у всіх ланках фінансової системи країни” [11, с. 19].

Проаналізувавши викладене, зазначимо, що здебільшого вчені трактують поняття
„фінансова політика” як сукупність заходів з організації та використання фінансів для
забезпечення економічного і соціального розвитку держави. Тому можна впевнено сказати,
що фінансова політика будь-якої держави повинна бути спрямована на забезпечення
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досягнення стратегічних і тактичних цілей соціально-економічного розвитку країни за будь-
яких обставин. На нашу думку, головне завдання фінансової політики, особливо в умовах
кризи, насамперед полягає у скороченні термінів переходу від спаду до пожвавлення активності
в економіці. Ця активність повинна задіяти всі складові фінансової політика: бюджетну,
податкову, валютну і грошово-кредитну. Виявляючи своєчасно потребу в фінансових ресурсах
певної ланки народного господарства та джерела їх мобілізації, фінансова політика
безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток держави, у тому числі й на
продовольчу безпеку.

На сучасному етапі трансформації економічної системи та соціального устрою на засадах
ринкових відносин проблема фінансової політики щодо забезпечення продовольчої безпеки
України вимагає досконалого та всебічного вивчення. Для нашої держави ця проблема
актуальна й важлива, незважаючи на величезний потенціал виробництва продовольства, яким
вона володіє.

У зв’язку з цим є дослідження впливу фінансової політики на продовольчу безпеку
держави.

За багатьма визначеннями продовольча безпека базується на тому, щоб забезпечити
фізичний і економічний доступ продовольства для населення держави у кількості й якості,
необхідній для ведення здорового й активного способу життя. Вона є важливим фактором
соціальної стабільності й життєзабезпечення держави. Для сучасного розвитку українського
суспільства забезпечення продовольчої безпеки набуло особливої гостроти. Це пов’язано із
системною кризою і спадом виробництва майже всіх галузей народного господарства,
обмеженістю матеріально-технічних і фінансових ресурсів, робочої сили, депопуляції
сільського населення й іншими факторами, які впливають на процес забезпечення
продовольчої безпеки.

Стрімке підвищення цін на основні продукти харчування, наприклад, гречку, борошно,
цукор, олію призводять до паніки серед населення. Уряд, у свою чергу, змушений
застосовувати непопулярні методи задоволення потреб населення. Зокрема, ввозити імпортні
продукти, вкотре ставлячи продовольчу безпеку держави в залежність від інших країн. У такій
ситуації необхідно враховувати, що продовольчий ринок України став привабливим для
іноземних постачальників через досягнення прискореного грошового обороту та отримання
прибутку. Як зазначив Президент Віктор Янукович, Україна опинилася перед загрозою
закріплення за нею статусу ринку збуту низькоякісної продукції, постачальника дешевої
сировини і робочої сили, що залежить від імпорту енергетичної та високотехнологічної
продукції більш розвинених держав. За його словами, без модернізації промислового і
аграрного виробництва та інфраструктури, без налагодження механізмів стимулювання та
постійного відтворення інноваційної та інвестиційної активності капіталу та підприємницької
ініціативи населення не можна переламати негативну тенденцію [12].

На жаль, в Україні проведення не виважених економічних реформ призводить до відсутності
злагодженого механізму регулювання агропродовольчого ринку, ефективної підтримки
вітчизняних товаровиробників, стабільних кредитних ресурсів, що ставить багатьох
сільськогосподарських виробників на межу банкрутства. Необхідно зауважити, що більшість
сільськогосподарських підприємств фінансово не спроможна запроваджувати нові технології
й нині широко використовує у виробничих процесах ручну працю, яка є фізично важкою і не
вимагає від працівників високої кваліфікації. Відповідно низьким є рівень оплати праці (у
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2010 р. середньомісячна заробітна плата у сільськогосподарському виробництві була на рівні
1 430 грн, тоді як у середньому в Україні – 2 239 грн), що призводить до відтоку робочої сили
до інших секторів економіки [13]. Погіршення фінансового стану агропромислових
підприємств, нестача фінансових ресурсів, неможливість використовувати сучасні технології
та техніку, низька рентабельність діяльності свідчать про наявність проблем, які створюють
загрозу продовольчій безпеці та продовольчій незалежності України [14]. Як зазначає
В. М. Геєць, більшість сфер суспільного життя економізовані, тому необхідно хоча б частково
повернутися до природного буття людини, до землі. Людство пройшло складний шлях
трансформації, але не убезпечило себе від найбільш простого – люди голодні і їх багато [15].

Стає зрозумілим, що для подолання зазначених проблем необхідно формувати нову
фінансову політику, яка б забезпечила реалізацію стратегії економічного зростання України,
принципів і шляхів побудови національної інноваційної системи тощо.

За останні роки держава втрутилася в регулювання процесів на ринку продовольства і
забезпечення продовольчої безпеки. Нині уже удосконалюються земельні відносини внаслідок
створення відповідної нормативно-законодавчої бази цивілізованого ринку землі. Разом з
тим для сприятливого інвестиційного клімату в агропромисловому комплексі бажано, на
нашу думку, запровадити податкові пільги для учасників інвестиційного процесу, а також
субсидії, дотації, збільшити обсяги державних капітальних вкладень.

Вагомим напрямом забезпечення продовольчої безпеки є підвищення платоспроможності
населення, запровадження соціальних гарантій та підтримки малозабезпечених. В Україні
відносна бідність знаходиться на рівні 27–28 %. Відносна бідність не прив’язана до показників
бюджету прожиткового мінімуму, а вказує, що соціально-економічний статус людини нижче
того, що вважається нормою в суспільстві [16]. Оскільки одним із завдань фінансової політики
є збільшення обсягів фінансових ресурсів, необхідних для більш повного задоволення потреб
суспільства, а особливо щодо забезпечення продовольчої безпеки, то саме виважена,
послідовна фінансова політика повинна стати вагомим чинником для розвитку української
державності.

Законом України „Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року
№ 964-IV визначено, що основними реальними та потенційними загрозами національній
безпеці України, стабільності в суспільстві в економічній сфері є критичний стан
продовольчого забезпечення населення (стаття 7), а забезпечення продовольчої безпеки є
одним із напрямів державної політики з питань національної безпеки України (стаття 8) [17].
Отже, забезпечення продовольчої безпеки – стратегічно важливий напрям державної, у тому
числі фінансової політики, одна із умов збереження економічної стабільності, соціальної
рівноваги і суверенітету держави. Лише коли держава може гарантувати забезпечення
населення прожитковим мінімумом і продуктами харчування, вона здатна проводити
незалежну політику. У зв’язку з цим необхідно чітко визначити і сформувати ефективну модель
продовольчої безпеки, розробити стратегію фінансової політики, пов’язаної з розвитком
національного господарства, що, в свою чергу, повинно забезпечити створення
конкурентоспроможного продовольчого комплексу з оптимальною структурою виробництва,
здатного в умовах міжнародної економічної інтеграції та глобалізації випускати високоякісну
конкурентоспроможну продукцію, забезпечувати потреби населення в продуктах харчування
та належний рівень продовольчої безпеки держави.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗБУДОВИ СИСТЕМ
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті розглянуто етапи формування та розвитку окремих моделей пенсійних систем
у розвинених країнах. Виокремлено загальні тенденції становлення пенсійного забезпечення
та його відмінності в окремих країнах.

The article examines the stages of formation of a separate model of pension systems in
developed countries. Pointed out in the general tendencies of the pension and its differences in
individual countries.

Ключові слова: соціальний захист, пенсійне забезпечення, пенсійна система, недержавне
пенсійне забезпечення, пенсійні плани, пенсійні програми,  пенсійне страхування, пенсійні
внески.

Практично в усіх країнах світу одним із основних елементів соціальної політики держави є
пенсійне забезпечення. Однак універсальної системи такого забезпечення на сьогодні не
існує. Це пояснюється відмінностями економічного розвитку, політичної структури,
особливостями поділу відповідальності між державним і приватним секторами, історичними
традиціями кожної країни тощо. Кожна країна прагне створити свою пенсійну систему, від
рівня розвитку та функціонування якої залежить добробут і соціальний статус осіб похилого
віку. Призначення пенсійної системи – забезпечувати, з одного боку, мінімальні пенсії, адекватні
межі бідності, а з іншого – розміри пенсій, які відповідають обсягам сплачених внесків; бути
збалансованою в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Україна сьогодні перебуває на стадії розбудови національної пенсійної системи. У такому
контексті особливого значення набуває вивчення досвіду функціонування пенсійних систем
розвинених країн, зокрема недержавного пенсійного забезпечення, що суттєво впливає на
фінансове забезпечення громадян при виході їх на пенсію та одночасно є вагомим джерелом
інвестиційних ресурсів.

Тому метою статті є дослідження досвіду використання окремих моделей пенсійних систем
та особливостей впливу недержавного пенсійного забезпечення розвинених країн на
фінансове становище громадян при виході на пенсію.

Дослідженню даної проблематики приділяється багато уваги і зарубіжними, і вітчизняними
вченими, серед яких С. Онишко, В. Грушко, О. Залєтов, Н. Внукова, А. Федоренко, О. Сохацька,
Д. Леонов, Т. Мисник, В. Гутник, В. Роік, А. Рябиченко та інші.

© Мовчун С. В., Швабій К. І., 2012
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У розвинених країнах світу виділяють чотири моделі пенсійних систем: континентальну
(Бісмарка), англосаксонську (Беверіджа) скандинавську і американську. У нашому дослідженні
ми будемо намагатися більш детально розглянути розвиток пенсійних систем континентальної,
англосаксонської та скандинавської моделей, що характерні для європейських країн. Яскравими
представниками цих систем є Німеччина, Великобританія та Швеція.

Природно, що формування конкретної пенсійної моделі має свої особливості, водночас
спільним є те, що пенсійне забезпечення ґрунтується на соціальному страхуванні та
забезпеченні, яке було введено у названих країнах у різні часи (табл. 1).

Таблиця 1
Періоди запровадження соціального страхування і забезпечення в окремих країнах*

*Джерело: складено за матеріалами [1; 2;5].

Німеччина – перша країна, яка запровадила медичне страхування, при цьому вона також
є першим представником континентальної моделі пенсійної системи, її застосовують тут понад
сто років і вона пройшла декілька етапів формування.

Перший етап (1880–1889 рр.) – розпочався із запровадження канцлером Отто фон
Бісмарком законів про медичне страхування, страхування на випадок інвалідності, страхування
від нещасного випадку та пенсії на старість (табл. 1). Був також встановлений пенсійний вік –
70 років; було відсутнє розмежування між чоловіками і жінками та між державними
службовцями (чиновниками) і робітниками. Крім того, Бісмарк пропонував, щоб держава
виплачувала пенсії робітникам і не було відрахувань у пенсійні фонди.

Другий етап (1911–1945 рр.) – ознаменувався прийняттям указу про імперський код
страхування, який об’єднав три сфери соціального забезпечення: пенсійне законодавство,
здоров’я та страхування від нещасного випадку у рамках єдиного центрального комплексу
положень (1911 р.). Була також створена окрема система, яка передбачала пільгові умови для
чиновників (1913 р.). Централізована схема збору внесків і розподілу пенсійних виплат
проіснувала до 1945 року [1].

Для третього етапу (1957–1972 рр.) характерно прийняття фундаментальних реформ 1957
та 1972 років. Під час реформи 1957 року було створено динамічну систему пенсійного
забезпечення старості. Тобто розмір пенсій було пов’язано з доходами робітників, а
фінансування пенсій здійснювалося із внесків тих, хто активно працює. Цій пенсійній системі
притаманний принцип перерозподілу: внески, що надходили до страхових відомств від
працюючих, використовувалися на виплати пенсіонерам. Право на пенсію за віком отримували
особи, які досягли 65-річного віку та сплачували страхові внески протягом 15 років.

Види соціального страхування і
забезпечення Німеччина Велико-

британія Швеція

Страхування від нещасних випадків на
підприємстві 1884 р. 1906 р. 1901 р.

Соціальне страхування в зв’язку з
хворобою 1883 1911 р. 1910 р.

Пенсійне страхування та забезпечення 1889 р. 1908 р. 1913 р.
Страхування на випадок безробіття 1927 р. 1911 р. 1934 р.
Сімейні допомоги (дотації) 1954 р. 1945 р. 1947 р.
Медичне страхування або надання
безкоштовної медичної допомоги 1880 р. 1948 р. 1962 р.
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Реформа 1972 року передбачала вихід на пенсію з 63 років, якщо страховий стаж становив
35 років. Уперше було введено пенсійне страхування для самозайнятих і домогосподарок, що
дозволило зробити більш гнучкими вікові обмеження та встановити „пенсію від мінімального
доходу” для тих, чий дохід перебував на нижній межі платіжної шкали [1, 2].

Сучасна модель пенсійної системи Німеччини (Бісмарка) є системою трьох рівнів, і має
добровільну накопичувальну частину.

Перший рівень – обов’язкове пенсійне страхування. Державна пенсія в Німеччині має
розподільний характер і залежить від рівня зарплати і виробничого стажу. Працівники та
роботодавці відраховують до державного пенсійного фонду однаковий відсоток, що становить
19,4 % фонду оплати праці.

Другий рівень – „пенсії від підприємств”, або професійні фінансові схеми, що фінансуються
різними спонсорами і субсидуються за рахунок податкових пільг. Особливість цього рівня
полягає у тому, що на підприємстві діє самоврядний структурний підрозділ, який займається
корпоративними та особистими пенсійними програмами працівників і пропонує своїм
робітникам брати участь хоча б в одній із п’яти видів професійних пенсій. Ця форма захисту
в старості є добровільною, але за підприємством залишається право вирішувати питання
щодо надання пенсії своїм співробітникам.

Розмір цієї пенсії залежить від прибутку роботодавця, робочого стажу працівника і від
місця, яке посідає працівник у тарифній сітці (тобто від його тарифного розряду).
Висококваліфіковані працівники можуть розраховувати на 600 євро за місяць, рядові – на
100–200 євро. Для одержання корпоративної пенсії необхідно пропрацювати на компанію
визначену кількість часу. Донедавна цей термін становив мінімум 10 років, а з 2002 р. – 5
років. Крім того, змінився мінімальний вік, при якому працівник може змінити місце роботи,
але зберегти право на пенсію із 35 років страхового стажу на 30 [3].

Характерною рисою третього рівня є запровадження індивідуальних пенсійних планів, які
були введені в 2001 та 2004 роках для забезпечення переваг і вигод певним групам людей
залежно від їх економічного статусу, зайнятості та податкової ситуації. Тобто цей рівень означає
участь приватного капіталу в пенсійному забезпеченні.

Для робітників з низьким рівнем доходів було створено плани для найманих працівників,
які давали змогу цим робітникам додатково заощаджувати свої кошти. Уряд рекомендує їм
відраховувати 4 % від брутто-зарплати та вкладати в ці плани, надаючи податкові пільги та
прямі допомоги по внесках (субсидії).

Типовою формою накопичення приватного капіталу є укладання договору про
страхування життя. Приватне страхування передбачає внесення приватною особою засобів
на формування майбутньої пенсії. Крім того, на 100 одиниць добровільного внеску
працівниками передбачена надбавка держави, яка становить 15 % [2].

За роки свого існування континентальна модель пенсійної системи зарекомендувала себе
як така, що досить ефективно виконує свої функції. Німецькі пенсіонери є одними із найбільш
забезпечених у світі; розмір пенсії дорівнює близько 70 % чистого заробітку, що дозволяє
вести безбідне життя.

Досить схожою, але водночас і такою, що відрізняється від континентальної моделі, є
англосаксонська (модель Беверіджа), представником якої є Великобританія. Це одна із
найстаріших систем соціального страхування, що за час свого існування двічі
перебудовувалася (за підсумками доповіді комісії Беверіджа у 1944 році та 1982–1986 рр.).
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Англосаксонська модель пенсійної системи спочатку була дворівневою Її перший рівень
– це базова державна пенсія, введена у 1908 році, яку було встановлено виплачувати у віці 70
років і старше. З розвитком економіки країни та соціального захисту населення в 1921 році
було прийнято Закон про фінанси та встановлено податкові пільги, які надаються пенсійним
схемам, а у 1925 році – запроваджено накопичувальні внески. У Законі про пенсії йшлося про
страхові внески державних та інших робітників. З початку 1928 року пенсійні виплати почали
виплачувалися у віці 65 років для чоловіків.

У 1942 сер Вільям Генрі Беверідж опублікував свою доповідь ,,Державна система
соціального захисту” з пропозиціями держави загального добробуту. У ній ішлося про рівність
прав усіх громадян на соціальні виплати, захист особи від усіх випадків втрати заробітку, а
також однаковий для всіх розмір державних пенсій і допомог. Водночас із цим концепція
передбачала безплатне медичне обслуговування усіх громадян і матеріальну допомогу сім’ям
з дітьми за рахунок держави та участь держави в утворенні фондів соціального страхування.
1946 рік був визначений Національним Законом про страхування, який представив
накопичувальну пенсію ,,держава для всіх”. Починаючи з 1948 року, пенсійні виплати почали
отримувати чоловіки у 65-річному віці та жінки у 60 років. У 1959 році було введено градуйовані
пенсії, а у 1978 році – ступінчасту пенсію. Закон про соціальне забезпечення (1980 р.)
передбачав зв’язок між державною пенсією і середнім доходом. У 1986 році було прийнято
Закон про фінансові послуги, у якому висувалися умови до проведення інвестиційного бізнесу.
Було введено зміни до контракту [4].

Другий рівень – стосується професіональних пенсій, що пропонуються роботодавцями
для робітників, які пропрацювали на підприємствах не менше двох років. Якщо до початку
1990-х років найбільш поширеними були пенсії з виплатою, яка прив’язувалася до заробітної
плати, то до 2001 року число учасників таких пенсійних схем зменшилося на 20 %. Це стало
наслідком того, що багато компаній віддавали перевагу закриттю схем, де відповідальність за
виплати лягала на роботодавця. У період з 1991 року включно до 2002 року було проведено
ряд заходів, що удосконалили пенсійну систему Великобританії. У 2002–2003 роках
запроваджено багаторівневу схему пенсійного забезпечення та введено пенсійний кредит [4].

Порівнюючи досвід еволюції пенсійних систем Великобританії та Німеччини, відзначимо,
що характерними відмінностями континентальної моделі від англосаксонської є те, що система
соціального захисту робітників, побудована на моделі О. Бісмарка, упорядковувала умови
найму робочої сили на системній основі та гарантувала високі рівні соціального захисту для
робітників і членів їх сімей протягом усього періоду працездатного і непрацездатного життя.

Вільям Беверідж виходив із необхідності надати державі повноваження щодо регулювання
соціальних процесів у суспільстві на принципах загальності та одноманітності: гарантованого
для всіх громадян розміру пенсій та допомог, запобігання масового безробіття, а також
рівнодоступності безкоштовної медичної допомоги і освіти [5].

Сучасна пенсійна система Великобританії вважається однією з найдосконаліших у світі.
Пенсійна модель – трирівнева. Перший рівень – базова пенсія, яку виплачує держава всім
британцям після досягнення ними пенсійного віку. Розмір цієї пенсії не залежить від стажу
роботи пенсіонера, його трудових успіхів і одержуваної зарплати.

Другий рівень – державна пенсія за вислугою років; її розмір залежить від стажу працівника
і заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Працівник, який не бажає брати участь у
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державній пенсійній програмі, може вийти з неї, проте у цьому випадку зобов’язаний брати
участь у будь-якій схемі додаткового пенсійного забезпечення.

Третій рівень – недержавне пенсійне забезпечення. До недержавних пенсій відносяться
професійні пенсійні плани і персональні пенсійні плани. Найбільшого поширення отримали
професійні пенсійні плани, де працівники укладають колективний договір з роботодавцем, на
підставі якого він відраховує внески на пенсійне забезпечення і формує пенсійні виплати.

Недержавна пенсійна система користується найбільшою популярністю серед населення,
адже саме вона дає змогу отримувати досить велику пенсію, розмір якої працівник регулює
самостійно, виходячи зі своїх внесків. Приватне пенсійне забезпечення набуло значного
поширення серед населення, поступово витісняючи державне [4].

Отже, із зазначеного видно, що сучасні пенсійні системи Німеччини та Великобританії
мають розподільну основу, для якої характерна базова мінімальна пенсія. Водночас основні
пенсійні заощадження формуються в накопичувальній складовій, яка заснована на інвестуванні
внесків і забезпечує безбідне проживання при досягненні пенсійного віку. Відмінностями їх є
те, що другий рівень пенсійної системи у Німеччині має пенсії від підприємств, або професійні
фінансові схеми, участь в яких є добровільною, а у Великобританії існують державні пенсії за
вислугою років або накопичувальні, участь у яких є обов’язковою.

Представником скандинавської пенсійної моделі є Швеція (1901), пенсійна система якої
була орієнтована на цільову допомогу бідним. У процесі формування цієї системи виділяють
чотири етапи:

1) 1913–1948 рр. – запровадження системи пенсійного забезпечення;
2) 1948–1960 рр. – впровадження народної пенсії;
3) 1960–1999 рр. – впровадження загальної пенсії за вислугу років (загальна робітнича

додаткова пенсія або АТП-пенсія);
4) 1999 – до тепер – систему АТП змінила змішана пенсійна система.
Державна пенсія вперше почала виплачуватися з ХVII столітті: це була невелика допомога,

що входила до виплат для учасників війн, які вела держава. Про введення системи загального
страхування почали говорити у ХІХ столітті. План соціальної реформи німецького канцлера
Отто фон Бісмарка привернув увагу депутатів шведського парламенту ще в 1882 році, але
тільки в 1907 році був створений Комітет з пенсійного страхування [6].

Загальна пенсія введена в Швеції у 1913 році, що формувалася за допомогою внесків, її
сума становила близько 13 % від середньої заробітної плати. Величина пенсії у чоловіків і
жінок відрізнялася. Пільги, отримували інваліди, особи старше 67 років. Народну пенсію було
запроваджено у 1948 році і вона досягала прожиткового мінімуму, на її зміну у 1960 році було
запроваджено загальну пенсію (АТП-пенсія).

Швидке економічне зростання та збільшення середньої тривалості життя почало вимагати
удосконалення пенсійної системи, що і відбулося у 1984 році. Під час реформи у 1994 році
було здійснено перехід на нову змішану систему, а пенсію, що змінила АТП, почали
виплачувати з 1999 року.

Сучасна пенсійна система Швеції є багаторівневою:
– перший рівень, обов’язковий, – розподільна система заснована на принципі

встановленого внеску;
– другий рівень, обов’язковий, – накопичувальна система;
– третій рівень, необов’язковий, – професійні та індивідуальні пенсійні заощадження.
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У 1999 році було встановлено ставки внесків для пенсійних заощаджень: загальна ставка
18,5 % складається з внесків у розподільну систему (16 %) і у накопичувальну (2,5 %).

Перший рівень забезпечує гарантовану мінімальну пенсію. Внески здійснюються як
роботодавцем, так і робітниками, внески у розмірі 16 % заробітної плати відраховуються у
розподільну систему та фіксуються на умовних пенсійних рахунках й індексуються відповідно
до розміру середньої заробітної плати. Пенсії нараховуються на основі актуарної формули
без урахування відмінностей у рівнях смертності серед чоловіків і жінок. Пенсійний вік як для
чоловіків, так і для жінок становить 65 років, хоча деякі з них можуть отримати часткову
пенсію з 60 років. Позитивним є те, що у реформованій системі беруть участь усі робітники,
починаючи з 1938 року народження. Їх пенсії розраховуються на основі формули, яка включає
елементи старої та нової систем. Це стало можливим завдяки тому, що Швеція вела
персоніфікований облік доходів громадян протягом багатьох років і сьогодні може зробити
перерахунок накопичувальних рахунків з самого початку трудового стажу кожного робітка,
який виходить на пенсію.

Другий рівень – накопичувальна система, яку почали застосовувати у 1999 році, але перші
внески за новими правилами були зроблені у січні 2001 року. Ставка внеску в накопичувальну
систему встановлена на рівні 2,5 % заробітної плати. Внески збираються централізовано,
податковими органами й направляються до урядового управління. Загальні активи
накопичувальної системи розподіляються між декількома фондами, у яких різна інвестиційна
політика.

Зазначимо, що шведська пенсійна система є розподільною, що робить більш схожою на
плани із чітко встановленими внесками. Вона має два періоди формування: накопичення
капіталу і страхування. Протягом першого періоду люди працюють і роблять відрахування в
план із своїх доходів. Їх внески направляються на індивідуальні фінансові рахунки для того,
щоб стати частиною інвестиційного портфеля. Другий період розпочинається з моменту
виходу на пенсію. На цій стадії робітник починає вилучати засоби із системи за тими чи
іншими правилами. Шведська модель схожа на англійську тим, що в обох моделях усі внески
і податки збираються єдиним податковим органом. Тобто уся інфраструктура, необхідна для
організації накопичувальної системи, вже існувала, і додаткових витрат не виникло [7].

Отже, досвід еволюції пенсійних систем Німеччини, Великобританії та Швеції свідчить
про те, що вони сформувалися шляхом поступового об’єднання різних видів соціального
захисту, а саме: державного соціального забезпечення, особистого пенсійного страхування,
обов’язкового соціального страхування. Разом з тим спостерігається загальна тенденція до
скорочення частки державного пенсійного забезпечення і спрямування внесків до системи
індивідуальних рахунків, що перебувають під комерційним управлінням, що в підсумку сприяє
заохоченню працівників і роботодавців до заощадження на добровільних засадах більших сум
з досягненням пенсійного віку.

Основна відмінність полягає у тому, що в подальшому ці системи почали відрізнятися
домінуванням окремого виду соціального захисту.
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО РАХІВНИЦТВА НА
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОГО

АДМІНІСТРУВАННЯ
Стаття присвячена виявленню взаємозв’язку між кількісними і якісними сторонами

процесу податкового адміністрування, що лише у своїй єдності здатні забезпечити його
результативність. Удосконалення механізму забезпечення податкового рахівництва
дозволить здійснювати контроль за розвитком податкових відносин.

The article is devoted to revealing correlation between quantitative and qualitative aspects
of tax administration process. Just in their unity they are able to ensure their effectiveness.
Improving mechanism of tax accounting provision will allow them to perform control over the
development of tax relations.

Ключові слова: система оподаткування, податкове адміністрування, податковий
контроль, камеральна перевірка, податкове рахівництво, механізм забезпечення
податкового рахівництва.

Серед факторів, що пояснюють необхідність посилення ролі податкового рахівництва у
податковому адмініструванні та податковому менеджменті в цілому, на нашу думку, особливе
місце належить:

– зростанню значимості інформаційного чинника при прийнятті управлінських рішень;
– необхідності активізації інноваційних засад і технологій у податковому механізмі, що

дозволяють ефективно планувати, контролювати і спрямовувати діяльність ринкового суб’єкта
для збалансування інтересів усіх учасників податкових відносин.

Обґрунтованість зазначеного вище очевидна. Незважаючи на постійне розширення кола
проблем, що ставляться державою перед податковими органами, контроль за правильністю
обчислення та сплати податків постає серед першочергових зважаючи на те, що саме система
оподаткування щорічно забезпечує до 80 % надходжень доходів до державного бюджету. У
зв’язку з цим безперечною постає потреба відпрацювання механізмів, які роблять суттєвий
внесок у розв’язання подібних проблем. При цьому важливо враховувати інтереси кожної із
сторін податкових відносин. Залишити кожному підприємству, виходячи із об’єктивної оцінки
його стану, достатню кількість коштів для збереження зацікавленості в результатах діяльності
– завдання не менш важливе, ніж наповнення бюджету та одночасно й більш складне.

Проблеми ефективності оподаткування, адміністрування податків і зборів, організації
фінансового і податкового контролю ґрунтовно розроблені науковцями. У цьому контексті
важливо виділити наукові здобутки В. Андрущенка, І. Басанцова, В. Вишневського, Ю. Іванова,
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А. Крисоватого, П. Мельника, В. Онищенка, С. Онишко, А. Соколовської, Л. Тарангул,
К. Швабія, М. Чумаченка, С. Юрія та інших. Разом з тим існують окремі ділянки фінансової
роботи, що не викликають належної уваги з боку наукової спільноти. Насамперед це стосується
особливостей організації податкового рахівництва.

Можна без перебільшення стверджувати, що сьогодні у вітчизняній літературі ці питання
у їх системному підході не є предметом ґрунтовних досліджень. Зазначене й зумовило мету
статті – на основі узагальнення теоретичних і практичних положень щодо функціонування
механізму податкового рахівництва сформулювати рекомендації, спрямовані на підвищення
ефективності податкового контролю як невід’ємної ланки вітчизняної системи оподаткування.

У межах досягнення поставленої мети доцільно розпочати дослідження з формулювання
деяких вихідних теоретичних положень. Це пояснюється тим, що при розгляді питань, пов’язаних
із податковим рахівництвом, вони переважно бачаться у практичній площині, тобто в діяльності,
що охоплює безпосередньо порядок складання та представлення податкової звітності до
податкових органів, а також організацію обліку податкових платежів. Разом з тим часто не
враховують ту обставину, що в основі використовуваних показників лежить їх конкретний
економічний зміст, а перерахованих процесів – конкретні фінансово-господарські явища і
процеси. Процес податкового рахівництва повинний бути організований так, щоб, з одного
боку, забезпечити користувачів якісною і достовірною інформацією про нарахування і
виконання податкових зобов’язань, наявність податкового боргу і його погашення, переплати,
відшкодування з бюджету в розрізі платників податків і зборів. З іншого – не упустити при
цьому зміст показників, що формують таку інформацію, що неминуче призведе до втрати
якості окремих робіт і податкового рахівництва в цілому.

У зв’язку з цим у найбільш загальному значенні податкове рахівництво важливо розглядати
як систему відносин, що виникають у процесі підготовки відомостей і даних для формування
податкових зобов’язань, при складанні податкової звітності, а також при внутрішньому контролі
показників звітності та їх аналізі. У такому розумінні предмет і сфера податкового рахівництва
(в основі якого лежать розрахункові процеси) відрізняються від предмета і сфери діяльності
бухгалтерського і податкового обліку (в основі яких лежить облік), а також предмета і сфери
діяльності економічного аналізу (в основі якого лежать аналіз і аудит), незважаючи на їх
взаємозв’язок і взаємозалежність.

У більш вузькому розумінні податкове рахівництво – це різновид фінансової роботи з
використанням широкого арсеналу аналітичних способів і прийомів, що базується на
податковій та бухгалтерській звітності, даних оперативного і статистичного обліку в грошовій
формі з підготовки відомостей і даних для формування податкових зобов’язань до бюджетів
різних рівнів і складання податкової звітності. Подібне визначення ніяк не спрощує поняття
податкового рахівництва і не зводить його до техніки вирахування сум податків: його методи
та прийоми повинні бути адекватними сутності об’єкта і бази оподаткування.

Податкове рахівництво через підвищення якості процесів адміністрування податків і зборів
здатне сприяти результативності системи оподаткування та впливати на прийняття відповідних
управлінських рішень. При цьому податкове рахівництво необхідно розглядати, з одного боку,
початковим, а з іншого – головним етапом адміністрування податків і зборів й виконання
платниками податків їх конституційного обов’язку.

Опосередковано про значимість проблематики податкового рахівництва можуть свідчити
оприлюднення даних аналізу судової практики, здійсненого податковою службою на честь
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15-річчя її функціонування. За період з 2005 по перше півріччя 2011 року сума вимог,
задоволених на користь платника податків, знизилася майже в чотири рази, а сума вимог по
справах, які суди вирішили на користь бюджету тільки в першому півріччі 2011 року, перевищує
аналогічний показник за 2005 рік у 16,5 раза (рис. 1).

Рис. 1. Рівень задоволення вимог, висунутих платниками податків до податкових органів
стосовно визначених сум

Кількість позовів, які пред’являються податковими органами платникам податків, також
зросла; збільшився відсоток судових справ, які виграно податковими органами за власними
позовами. З 2005 року цей показник був на рівні 94–95 %. Так, у 2011 році за ініціативою
податкових органів було подано 833 056 судових позовів, розглянуто 467 660 та задоволено
441 357, тобто 94 %. За перше півріччя 2011 року сума оскаржених податковими органами
вимог по розглянутих заявах становила 396,1 млрд. грн. На 95 % ця сума задоволена на користь
податкових органів (376,3 млрд. грн в абсолютному виразі).

Рис. 2. Динаміка сум вимог податкових органів, оскаржених платниками податків
(млн грн)

Показники сум задоволених вимог за заявами здійснював платник, що подані до податкових
органів, знизилися за 2006–2011 рік у 2 рази – з 64 % до 32 % (рис. 3).
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Рис. 3. Рівень задоволених вимог, пред’явлених платниками податків до податкових
органів стосовно визначених сум

Позитивна для бюджету тенденція судової практики податкових органів склалася в результаті
зміни змісту податкових спорів, які виносяться на розгляд суду, а також підвищення якості,
зокрема за рахунок ефективності податкового рахівництва, якому належить виняткове значення
у системі податкового адміністрування.

Однією із найбільш ефективних форм здійснення податкового контролю визнана
камеральна перевірка. Значення останньої реалізується як засіб, по-перше, контролю за
правильністю та достовірністю складання податкових декларацій і, по-друге, відбору платників
податків для проведення виїзних перевірок. Як свідчить практика, саме проведення
камеральних перевірок за видами податків по Україні сьогодні залишається вагомим
інструментом поповнення бюджету. У свою чергу, об’єктом спостереження тут є податкові
декларації: залежно від виду податків перевірці підлягають від 9 до 95 % таких декларацій. У
середньому по усіх видах податків камеральним податковим перевіркам підлягає п’ята частина
податкових декларацій, при чому декларації індивідуальних підприємців – фізичних осіб
контролюються частіше, ніж юридичних осіб.

Відповідно до чинних нормативно-правових актів, насамперед Податкового кодексу
України, основними завданнями камеральної перевірки є:

– візуальна перевірка правильності оформлення бухгалтерської звітності, тобто перевірка
заповнення всіх необхідних реквізитів звіту, наявності підписів уповноважених посадових осіб;

– перевірка правильності складання розрахунків по податках, що включає в себе
арифметичний підрахунок підсумкових сум податків, що підлягають сплаті до бюджету,
перевірку обґрунтованості застосування ставок податку і податкових пільг, правильності
відображення показників, необхідних для обчислення бази оподаткування, перевірка
своєчасності подання розрахунків по податках;

– логічний контроль за наявністю перекручувань у звітній інформації;
– перевірка логічного зв’язку між звітними і розрахунковими показниками, порівнянності

звітних показників з показниками попереднього звітного періоду;
– перевірка узгодженості показників, що повторюються в бухгалтерській звітності та в

податкових розрахунках;
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– попередня оцінка бухгалтерської звітності і податкових розрахунків з погляду достовірності
окремих звітних показників, наявності сумнівних моментів чи невідповідності, що вказують
на можливі порушення податкової дисципліни.

Під організацією проведення камеральної податкової перевірки, на нашу думку, потрібно
розуміти систему її деталізації, яка регламентує спосіб формування програми і елементів
перевірки, а також планування, послідовність, періодичність, позитивність окремих етапів
здійснення первинних операцій. Така система передбачає насамперед попередній
перевірочний аналіз, який включає в себе:

– вивчення податкових декларацій і особових рахунків платника податків за звітний період;
– зіставлення даних у річних особових рахунках з даними попередніх років;
– порівняння зовнішньої та внутрішньої інформації (сплачені рахунки, отримання по

результатах перевірки інших платників податків, інформації від місцевих органів влади і інших
джерел і тощо);

– аналіз фінансового стану платника податку (великі зміни в капітальних вкладеннях,
нарахування зносу, результатів від реалізації, показник дохідності, динаміка запасів і оборотних
коштів та ін.).

Організація камеральної податкової перевірки включає також регламентацію її основних
етапів:

– перевірка правильності обчислення податкової бази;
– перевірка правильності арифметичного підрахунку даних, відображення в податковій

декларації, виходячи із взаємної ув’язки показників строк і граф, передбачених її формою;
– перевірка  обґрунтованості заявлених податкових розрахунків;
– перевірка правильності застосованих платником податків податку і пільг, їх відповідності

чинному законодавству.
Тобто на першому етапі ще раз перевіряється достовірність подання звітності і здійснюється

візуальний контроль правильності її оформлення з метою виявлення похибок, не помічених
при прийомі податкової звітності.

Другий етап камеральної перевірки полягає в контролі за своєчасністю подання звітності.
Такий контроль здійснюється практично одночасно з перевіркою повноти подання звітності
та правильності її оформлення.

З наведеного чітко проявляється значимість податкового рахівництва. Як один із видів
діяльності, напрямів фінансово-економічної роботи, податкове рахівництво, в свою чергу,
вимагає наявності або створення відповідних передумов та умов забезпечення. У цьому
контексті є підстави вести мову про важливість формування механізму забезпечення
податкового рахівництва. Останній, на нашу думку, відображає забезпечення спроможності
відповідних працівників самостійно у визначених законодавчо-нормативних межах
забезпечувати відповідні розрахунки з метою виконання тих функцій і завдань, що стоять
перед податковим рахівництвом, насамперед щодо розрахунку податкових зобов’язань.

У процесі податкової перевірки контролю підлягають довідкові, нормативні, розрахункові
дані. Водночас із позиції оцінки ефективності контролю найбільш значимими, на нашу думку,
є дані про кількість перевірок, у результаті яких виявлені порушення та суми, донарахованих
для сплати в бюджет у розрізі видів податків і платежів. Крім того, з метою управління
стягненням податків, своєчасного перерахування їх до бюджету та присікання ухилень від
сплати податків обробка таких даних повинна здійснюватися щомісяця з послідуючим
накопиченням обрахованих показників.

З метою оптимізації дії механізму забезпечення податкового рахівництва можна
запропонувати впровадження інформаційної моделі такого забезпечення (рис. 4). Вона



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(58) 2012 99

Ри
с. 

4.
 Ін

фо
рм

ац
ій

на
 м

од
ел

ь 
за

бе
зп

еч
ен

ня
 ді

ї м
ех

ан
ізм

у п
од

ат
ко

во
го

 р
ах

ів
ни

цт
ва



100                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

передбачає збір даних щодо кількості перевірок, у тому числі таких, за якими виявлено
порушення законодавства про податки та збори, а також про суми податків, що підлягають
перерахуванню до бюджету в розрізі видів податків, платників і бюджетів (позабюджетних
фондів). Результати перевірки, під час якої виявлені порушення фіксуються в картці особового
рахунку (далі – КОР) та податковій декларації (далі – ПД). По деклараціях, за якими не визначено
порушень, відділ камеральних перевірок формує загальний список.

Отже, підсумовуючи зазначимо, що камеральна податкова перевірка за своєю суттю є:
1) перевіркою повноти і своєчасності подання платником податків, платником зборів,

податковим агентом документів податкової звітності, передбачених законодавством про
податки і збори;

2) перевірку обґрунтованості застосування платником податку, платником зборів,
податковим агентом ставок податку та пільг, їх відповідність чинному законодавству, перевірку
правильності обчислення податкової бази на основі поданих платником податків, платником
збору, податковим агентом документів, які є підставою для обчислення і сплати податку, а
також надійшли від інших осіб документів про діяльність платника податків, платника збору,
податкового агента.

Організація основного процесу проведення камеральної перевірки – це процесуальна дія
з виявлення відповідності заповнення звітних документів установлених форм податкових
декларацій, рахунків сум податків, правильності застосування податкових пільг, наявності
необхідних платіжних документів, перевірка дотримання встановлених строків сплати податків
і подання документів.

Зазначене дозволяє зробити висновок, що в системі факторів впливу на результативність
податкового адміністрування податкове рахівництво постає необхідним і основним фактором,
що потребує подальшого врегулювання та забезпечення.
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У статті досліджено проблеми державного регулювання діяльності професійних

посередників на вітчизняному ринку перестрахування. Запропоновано вектори державної
політики у сфері посередницьких послуг на перестрахувальному ринку.

The author researched problems of professional insurance mediators activities in the domestic
reinsurance market. Directions of the government policy in the area of mediation services on the
reinsurance market are described.
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діяльність, перестрахові  брокери, державне регулювання.

Недостатнє усвідомлення ролі та місця страхових посередників у системі продажу
перестрахувальних послуг і збалансування інтересів учасників перестрахувальних процесів,
недосконале нормативно-правове регулювання посередницької діяльності на вітчизняному
ринку перестрахування вимагає пошуку альтернативних варіантів реалізації економічних
інтересів його учасників за участю професійних посередників.

Питанням страхового посередництва присвячені праці багатьох науковців, зокрема,
О. Залєтова, А. Лайкова, Ю. Махортова, Р. Пікус, В. Рєзнікової та ін. Водночас проблеми
посередницької діяльності на ринку перестрахування є недостатньо дослідженими, а тому
потребують поглибленого розгляду і вирішення.

Метою статті є систематизація проблемних тенденцій державного регулювання
посередницької діяльності на ринку перестрахування України та окреслення напрямів його
вдосконалення.

Вагомою проблемою, що перешкоджає та унеможливлює повноцінний розвиток ринку
посередницьких послуг, є неефективне державне регулювання страхового посередництва на
вітчизняному ринку перестрахування. Зупинимося більш детально на окремих проблемах
законодавчого та нормативно-правового забезпечення діяльності перестрахових брокерів та
окреслимо основні напрями їх вирішення.

Діяльність перестрахових брокерів регламентується такими основними діючими
нормативними документами, як Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про
страхування” [1], Постанова КМУ „Про порядок провадження діяльності страховими
посередниками” від 18.12.1996 р. [2], розпорядження Держкомфінпослуг „Про реєстрацію
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страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових
брокерів” від 28.05.2004 р. [3] і „Про затвердження порядку та вимог щодо здійснення
посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі
страховиками-нерезидентами” від 25.10.2007 р. [4], Податковий кодекс України [5].

У 2008 р. після вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) відбулися законодавчі
зміни у регулюванні інституту брокерства на ринку перестрахування. Відповідно, нерезиденти
за обмеженим у Законі України „Про страхування” переліком ризиків (авіаційних, морських
та космічних) отримали можливість працювати на українському страховому
(перестрахувальному) ринку. Крім того, була відмінена вимога щодо брокерів-нерезидентів,
які повинні були здійснювати діяльність виключно через постійні представництва в Україні та
надано їм право працювати на ринку шляхом офіційного повідомлення. Ці зміни затверджені
у Розпорядженні Держкомфінпослуг „Про внесення змін до Положення про реєстрацію
страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових
брокерів” від 27.08.2009 р. № 652, у якому передбачено право провадження посередницької
діяльності у страхуванні (перестрахуванні) страховими та/або перестраховими брокерами,
які внесені до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та виконують вимоги
розділу 3 Положення, а також страховими та/або перестраховими брокерами-нерезидентами,
які в установленому порядку письмово повідомили Держкомфінпослуг про намір здійснювати
діяльність на території України [6]. Надане іноземним перестраховим брокерам право
здійснювати посередницьку діяльність в Україні, з одного боку, посилює конкуренцію між
учасниками вітчизняного ринку перестрахування, а отже, сприяє підвищенню якості
перестрахувальних послуг, створює можливості виходу українських брокерів на міжнародний
рівень. З іншого – збільшення кількості перестрахових брокерів-нерезидентів на українському
ринку витісняє вітчизняних представників посередництва у перестрахуванні, що пояснюється
низькою кваліфікацією та незначним досвідом функціонування вітчизняних перестрахових
брокерів, відсутністю в Україні професійних вимог до кваліфікації страхових посередників і
стандартів їх навчання. При цьому Р. Пікус і О. Терещенко зазначають, що „потреби страхового
ринку диктують необхідність введення таких вимог і стандартів. Це дозволило б істотно
підвищити професійний рівень українських посередників і поліпшити якість обслуговування
клієнтів” [7, c. 22].

Відповідно до чинного страхового законодавства та діючих нормативно-правових актів з
питань діяльності страхових посередників обов’язковою умовою функціонування
перестрахових брокерів є їх реєстрація у державному реєстрі страхових і перестрахових
брокерів, згідно із вимогами, визначеними Нацкомфінпослуг. Порядок реєстрації передбачає
попередню перевірку кваліфікації брокера, інформація про яку подана у кваліфікаційному
документі про одержання професійних знань, що відповідають базовому рівню кваліфікації
перестрахового брокера. Однак в Україні реєстрація страхових посередників має формальний
характер та не відповідає нормативним вимогам більшості розвинених страхових
(перестрахувальних) ринків. „У цьому розумінні реєстрація, що здійснюється без висунення
вимог до страхового посередника, – дуже небезпечна річ, адже вона хоча й дозволяє вести
статистичний облік, проте не в змозі сформувати в клієнта почуття захищеності тому, що таке
становище дає підстави вважати, чи дійсно посередник володіє кваліфікацією, якої в нього
фактично немає” [8, c. 123–124].
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На нашу думку, з метою реалізації функціонального призначення страхових посередників
на ринку перестрахування, що полягає у забезпеченні оптимальних взаємовідносин між його
учасниками і задоволенні їх інтересів, необхідним є впровадження у діючу вітчизняну практику
ліцензування діяльності перестрахових брокерів. Поступове, засноване на принципах
індивідуального підходу, застосування сучасних вимог до ліцензування посередницької
діяльності сприятиме ефективному розвитку страхового посередництва на
перестрахувальному ринку, його структурним трансформаціям та якісним перетворенням з
інформаційно закритого утворення в організовану складову страхової системи України.

Підтвердженням цьому є діюча практика обов’язкового ліцензування професійної
діяльності страхових і перестрахових брокерів у Росії, яке було запроваджено з 1 липня 2007 р.
З 1 000 зареєстрованих страхових (перестрахових) брокерів до початку ліцензування лише 113
компаній отримало ліцензії станом на 1 липня 2008 р. При цьому близько 20 % брокерів
розпочали свою діяльність отримавши ліцензії, тобто лише 10 % із раніше зареєстрованих
продовжили брокерську діяльність. Формально до початку процедури ліцензування на одну
страхову компанію припадало приблизно один страховий брокер, реально – набагато менше,
тоді як у розвинених країнах таке співвідношення становить 10:1. Такі нормативні нововведення
на російському ринку страхування посилили вимоги до страхових і перестрахових брокерів
та сприяли, як кількісному очищенню ринку, так і якісному, зокрема від непрофесійних та
некваліфікованих посередницьких послуг [9].

У даному контексті заслуговують на увагу запропоновані Нацкомфінпослуг зміни у проекті
постанови КМУ „Про внесення змін до Положення про порядок провадження діяльності
страховими посередниками” № 1523 від 18.12.1996 р. щодо посилення вимог до страхових
посередників, у томі числі і до перестрахових брокерів. Зокрема, під час проведення своєї
діяльності перестраховий брокер зобов’язаний дотримуватися таких вимог: 1) укласти договір
страхування професійної відповідальності страхового (перестрахового) брокера зі страховиком
на страхову суму не менше еквівалента 1 млн євро відносно кожного страхового випадку або
1,5 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України на дату підписання договору
страхування відносно всіх страхових випадків; 2) мати банківську гарантію щодо компенсації
втрат третіх осіб від неналежного виконання перестраховим брокером своєї професійної
діяльності в розмірі, еквівалентному мінімальній страховій сумі, визначеній у попередньому
підпункті; 3) сформувати гарантійний фонд, який повинний бути представлений грошовими
коштами, на рівні 4 % від суми премій, що отримані протягом року, але не менше 15 тис. євро
за валютним обмінним курсом валюти України на кожну звітну дату [10]. Ці зміни спрямовані
Нацкомфінпослуг на організацію безпечної роботи страхових і перестрахових брокерів,
змусивши їх гарантувати свою відповідальність перед клієнтами у вигляді банківської гарантії
або страхового полісу та нести відповідальність за неякісні послуги та професійні помилки.
Однак, якщо одні експерти страхового ринку підтримують ініціативу Нацкомфінпослуг,
стверджуючи про необхідність якісного удосконалення ринку страхового посередництва, то
інші – вважають несправедливим, що до брокерів, які залучають всього 1 % усіх страхових
премій, встановлюють такі жорсткі вимоги [11, c. 3]. Ми поділяємо позицію практиків, які
ініціюють необхідність посилити вимоги до діяльності страхових посередників, що, на нашу
думку, сприятиме системності та публічності інституту страхового посередництва, якості
посередницьких послуг та підвищенню професійності брокерської діяльності, забезпеченню
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гарантій відповідальності перед клієнтами та ефективному конкурентоспроможному розвитку
ринку перестрахування.

Відповідно до Податкового кодексу, основні положення якого передбачають суттєві зміни
у податковому регулюванні страхового посередництва на вітчизняному ринку
перестрахування, виникає ряд проблем, які можуть негативно позначитися на розвитку
діяльності перестрахових брокерів. Зокрема, це стосується відображення в податковому обліку
страховика комісійних винагород за договорами перестрахування.

До комісійних винагород за договорами перестрахування у бухгалтерському і податковому
обліку належать винагороди цеденту від перестраховика у вигляді комісійних за передачу
ризиків на перестрахування [12, c. 3]. Зазначені доходи у вигляді комісійних винагород за
перестрахувальними договорами згідно з Податковим кодексом включено до складу доходів
від страхової діяльності при розрахунку бази оподаткування – прибутку страховика у разі
переходу страхових компаній на загальну систему оподаткування (відповідно до Податкового
кодексу з початку 2012 року повинні були відбутися зміни в оподаткуванні страхової діяльності,
однак їх відкладено до 01.01.2013 р.). Проте у Податковій декларації з податку на доходи
(прибуток) страховика, затвердженій Наказом ДПАУ від 21.02.2011 р. № 97 [13], та Додатку ІД
„Розрахунок інших доходів страховика” про комісійні винагороди цедента від перестраховика
не згадується. При цьому у Додатку міститься рядок „інші доходи платника податку за звітний
(податковий) період”, яким можуть скористатися податкові органи з метою оподаткування
таких доходів страховика та задоволення власних інтересів. А це означає, що за такої діючої
системи оподаткування доходи страховика у вигляді комісійних винагород від перестраховика
будуть оподатковуватися за загальною ставкою у складі інших доходів, не пов’язаних із
страховою діяльністю. Відповідно, якщо комісійні винагороди будуть оподатковуватися за
загальною ставкою оподаткування у розмірі 21 %, тобто аналогічно, як за посередницькою
діяльністю, то у вартості перестрахувальної послуги не залишатиметься місця для брокерської
комісії, яку мав би сплатити цедент, що витіснятиме перестрахового брокера з ринку.

Перестрахові брокери функціонують на ринку перестрахування з метою отримання певної
винагороди – комісії. Зазначимо, що в економічній літературі ведуться дискусії щодо джерела
виплати комісійної винагороди перестрахового брокера (брокерської комісії). Так, Т. Ротова,
О. Вовчак під брокерською комісією розуміють вирахування із страхової премії на користь
перестрахувального брокера, який є посередником на ринку
перестрахування [14, c. 280; 15, c. 339]. Науковці визначають страхові премії джерелом виплати
винагороди перестрахувальному брокеру. Відповідно брокерську комісію, за їх твердженням,
отримує брокер від цедента.

При цьому В. Рєзнікова стверджує, що „брокерська комісія – відрахування з премії на
користь брокера, слугує для покриття витрат, пов’язаних із розміщенням перестрахувального
договору, і враховує прибуток. Перестраховий брокер отримує винагороду від перестраховика,
представляючи при цьому інтереси страховика (перестрахувальника)” [16, c. 90]. Автор чітко
визначає призначення брокерської комісії у перестрахуванні, однак необґрунтованою є її
позиція стосовно того, що перестраховий брокер отримує винагороду від перестраховика,
захищаючи інтереси перестрахувальника. Аналогічну думку розділяють В. Базилевич,
зазначаючи, що „якщо в перестраховому договорі брав участь брокер, перестраховик мусить
оплатити брокерські комісійні” [17, c. 414] та А. Артамонов, наголошуючи на „…так званій
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брокерській комісії або просто брокерських, які оплачуються перестраховиками
перестрахувальному брокеру” [18, c. 4].

Спробуємо розв’язати полеміку навколо визначення брокерської комісії, з’ясувавши
окремі аспекти діяльності перестрахувального брокера.

У Розпорядженні Держкомфінпослуг „Про затвердження Положення про реєстрацію
страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових
брокерів” № 736 від 28.05.2004 р. [3] зазначено, що перестрахові брокери здійснюють за
винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської
угоди із страховиком, який має потребу у перестрахуванні як перестрахувальник. Отже,
перестрахові брокери укладають угоду із страховиком, який зацікавлений у їх посередницьких
послугах, прагнучи отримати певну винагороду за свою діяльність у вигляді брокерської
комісії. Тобто, у перестрахувальній практиці брокери представляють інтереси клієнтів
(перестрахувальника), тому у більшості випадків брокерська угода із усіма фінансовими
зобов’язаннями укладається саме з ними. Дуже рідко, однак таке буває на практиці,
перестраховики можуть вдаватися до послуг перестрахувального брокера, пропонуючи свої
можливості з надання перестрахувального захисту. Залежно від використаного підходу до
ціноутворення на брокерські послуги брокерська комісія може відраховуватися від
перестрахувальної премії. Тому, на нашу думку, брокерська комісія – це частина страхової
(перестрахувальної) премії, що вираховується на користь перестрахувального брокера, який
є посередником на ринку перестрахування та знаходить й пропонує цеденту або
перестраховику можливість участі у перестрахувальному процесі.

Зауважимо, що в жодному нормативному документі з питань регулювання діяльності
страхових посередників не має чітко визначених положень стосовно виплати винагороди
перестраховому брокеру. Так, у Цивільному кодексі України передбачено, що оплата за надану
комісіонером послугу здійснюється в порядку, визначеному сторонами в договорі, при цьому
він має право відраховувати належні йому за договором суми з усіх грошових коштів, що
надійшли до нього [19]. Однак, керуючись такими положеннями, перестраховий брокер
вступає у суперечку із безпосередніми учасниками перестрахувального процесу, що
виникають внаслідок недосконального чинного страхового законодавства. І як стверджують
Ю. Махортов і Н. Телічко, „…якщо брокер самостійно відрахує суму з грошових коштів, то
він може отримати проблеми зі страховою компанією або не отримати винагороду
взагалі” [8, c. 128]. На нашу думку, основні юридичні аспекти укладання брокерської угоди та
виплати комісійних винагород перестраховим брокерам повинні бути прописані в профільних
страхових законодавчих і нормативно-правових актах.

Окремі впровадження передбачені у проекті Постанови КМУ „Про внесення змін до
Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками” № 1523 від
18.12.1996 р., відповідно до яких забороняється отримувати страховим (перестраховим)
брокером винагороду одночасно від страхувальника (перестрахувальника) і страховика
(перестраховика), за винятком випадків отримання письмової згоди страхувальника
(перестрахувальника) [20, c.22]. Водночас суперечливою є позиція цього нормативного
документа, згідно з якою страховий (перестраховий) брокер зобов’язаний у своїй професійній
діяльності діяти лише в інтересах страховиків (перестраховиків), хоча у чинному страховому
законодавстві – в інтересах страхувальників (перестрахувальників), а, на нашу думку, діяльність
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страхових посередників спрямована на задоволення потреб обох учасників перестрахувальних
процесів.

Підсумовуючи, зазначимо, що серед цілого ряду проблем, що перешкоджають розвитку
українського перестрахувального ринку, є нерозвинена його інфраструктура. Для вирішення
зазначених вище проблем функціонування ринку перестрахування необхідна розумна і науково
обґрунтована політика держави, спрямована на оптимальне поєднання інтересів учасників
перестрахувальних процесів, у якому ключова роль належить професіональним
перестраховим брокерам. Водночас, на нашу думку, доцільно змінити вектори державної
політики у сфері перестрахування, зокрема, від виключного регулювання до пошуку механізмів
стимулювання розвитку перестрахувальних операцій й підтримки тих професіоналів, які
забезпечують ефективний розвиток вітчизняного перестрахувального ринку, та формування
професійного контролю за дотриманням уже існуючого страхового законодавства, його
уніфікації із європейськими нормами права.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОЦЕСІВ

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті зазначено, що ІТ-сфера – одна з найперспективніших в українській економіці,

наголошено на необхідності створювати сприятливі умови для розвитку індустрії
програмного забезпечення в країні. Проаналізовано зарубіжний досвід і розглянуто
декілька складових створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії
програмного забезпечення.

The article substantiates that IT field one of the most promising in the Ukrainian economy,
stressed the the need to create favourable conditions for the development of software industry in
Ukraine, analyzed international experience and the multiple components of the creation Ukraine,
favourable conditions for the development of the software industry.

Ключові слова: інформаційні технології, ІТ-сфера, ІТ-бізнес, ІТ-компанія, ІТ-індустрія,
ІТ-послуги, програмне забезпечення, телекомунікація.

Підприємницький сектор в Україні набув значного розвитку протягом останніх 10–15
років. Проблемами, пов’язаними з питаннями щодо інформаційного суспільства і
інформаційних технологій, займалися такі всесвітньо відомі науковці, як Елвін і Хайді Тоффлери.
Вітчизняна українська наука звернулася до даної проблематики тільки недавно.

Необхідність у державному втручанні в економіку визнається всіма економістами, і навіть
прихильниками ринкової економіки. У науковій літературі і господарській практиці вже давно
є актуальним питання про визначення сутності та масштабів інформаційної діяльності. Так,
одним з перших почав вивчати цю проблему зарубіжний дослідник Ф. Махлуп, а значно
вдосконалив концепцію інформаційної економіки американський учений М. Порет, в основі
якої лежить поняття „інформаційна діяльність”.

У вітчизняній науковій літературі одним із перших запропонував та обґрунтував доцільність
виділення „індустрії інформації” як самостійної галузі народного господарства професор
С. П. Куценко. Ґрунтовне дослідження сутності та закономірностей функціонування
інформаційної сфери на сучасному етапі здійснено С. Ф. Лазарeвою.

Немає одностайності в науці та практиці господарювання щодо того, які саме види
діяльності необхідно відносити до інформаційної галузі або можна називати інформаційною
діяльністю. Цими питаннями займалися К. В. Казанцева, Н. М. Бузова, Г. Р. Громов. На нашу
думку, також заслуговують на увагу роботи Абдєєва Р. Ф., Балабанова І. Т., Вершинської О. Н.,
Кастельса М., Коліна К. К., Махрової О. Н. та ін. Складність і багатоаспектність проблем

© Пелепей Н. П., 2012
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інформації зумовлюють необхідність і важливість подальшого теоретичного дослідження
проблем, пов’язаних з інформаційною діяльністю, розробкою виваженої державної політики
регулювання процесу розвитку ІТ-сфери, інформаційного забезпечення підприємництва в
інтересах всього суспільства. Особливої уваги потребує дослідження проблеми формування
системи інформаційного забезпечення розвитку конкурентоспроможного підприємництва,
здатного ефективно діяти в глобальній економіці.

За словами прем’єр-міністра України Сергія Тігіпка, ІТ-сфера – одна з найперспективніших
в українській економіці і може потягнути за собою розвиток інших галузей: „Минулого року
обсяг ринку інформаційних технологій досяг близько 1 млрд. доларів. У ринку хороший
потенціал зростання, який буде реалізований завдяки більш сприятливим умовам роботи ІТ-
компаній” [1].

За даними Державної служби статистики України, на сьогодні у сфері інформатизації
працюють майже 3 200 підприємств, в яких зайнято 215 тисяч осіб, у тому числі 40 тисяч
висококваліфікованих спеціалістів, які безпосередньо займаються IT-технологіями. Разом з
тим у нас є майже 2 тисячі компаній, які працюють у галузі розроблення програмної продукції.
Можна констатувати, що ці підприємства, компанії виробляють продукції на суму більше
12 мільярдів гривень на рік, у тому числі продукція на суму 9,5 мільярда гривень спрямовується
на експорт. Це також досить непоганий показник, який свідчить про те, що ми завойовуємо
своє місце в європейському світі не тільки сировиною, а й тим, до чого прагне кожна
цивілізована розвинена держава, – високотехнологічною, наукоємною продукцією [2].

Отже, український ринок програмного забезпечення – це галузь, що має рекордні темпи
зростання. Навіть у післякризовий період, у 2009 році, відбулося зростання на рівні 32 відсотки,
у 2010 році – 40 відсотків, за перше півріччя 2011 року – зростання більше як 40 відсотків
порівняно з 2010 роком. За результатами 2012 року очікується не менше 40 відсотків зростання.
І якби продовжувалася дія законодавчих норм щодо звільнення від ПДВ послуг у сфері
інформатизації, можна спрогнозувати, то темпи зростання галузі становили б 50 відсотків і
більше [2].

Відзначимо, що за результатами досліджень компанії Gartner, Україна входить до п’ятірки
світових лідерів за обсягом експорту програмних продуктів, поступаючись Індії, Китаю, Росії
та випереджаючи Бразилію. На думку незалежних експертів, українська ІТ-сфера лідируватиме
в переліку найбільш перспективних галузей економіки протягом найближчого десятиліття.

Але за останні декілька років відповідно до глобального індексу конкурентоспроможності
відбулося зниження позиції України з 72 до 89 місця. Згідно з черговим щорічним
дослідженням, проведеним Всесвітнім економічним форумом, у якому країни ранжовані
відповідно до „індексу мережі готовності”, Україна опустилася ще на 28 пунктів, тобто з 62 на
90 місце. Отже, зниження позиції України у світових рейтингах – небезпечний фактор, який
значною мірою є наслідком недосконалої державної політики у сфері розвитку національної
ІТ-індустрії та неврахування об’єктивних закономірностей розвитку економіки і суспільства.

На жаль, існують чинники, які стримують розвиток галузі. Насамперед це істотні недоліки
в податковій та інвестиційній політиці. Якщо інші країни, зацікавлені в лідерстві на ринку
високих технологій, зменшують податковий тиск на ІT-бізнес, то ми, на жаль, поки що не
йдемо цим шляхом. Наприклад, у результаті неузгоджених дій різних відомств, 19 травня
2011 року були внесені зміни до Податкового кодексу України, зокрема й щодо оподаткування
продуктів і послуг ІT-сфери.
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Високий рівень обов’язкових відрахувань до соціальних фондів і вагоме податкове
навантаження за значної частки витрат на оплату праці (оплата праці повинна бути
міжнародного рівня, а якщо ні, то ніхто не працюватиме в наших компаніях, підуть в іноземні)
гальмують легальний ІТ-бізнес українських компаній на міжнародному ринку, на
українському ринку, конкурентний тиск на якому є дуже високим.

Зауважимо, що такі країни-конкуренти, як Індія, Росія, Білорусь, цілеспрямовано створюють
режим найбільшого сприйняття для розвитку індустрії програмної продукції.

Наприклад, у Білорусі прийнята спеціальна урядова програма, якою компанія у сфері
інформаційних технологій звільняється від сплати податку на прибуток, ПДВ на товари і
послуги індустрії, податок на доходи фізичних осіб, отриманих у вигляді зарплати, сплачується
у розмірі 9 відсотків, а обов’язкові соціальні страхові платежі встановлені на рівні 30 відсотків
розміру середньої зарплати в державі. І їх парк високих технологій досить динамічно
розвивається, виходячи на зовнішні ринки. Такі країн, як Індія, Китай, Бразилія, Росія і навіть
Румунія, з одного боку, запровадили для постачальників програмного забезпечення податкові
ставки в декілька разів нижчі, ніж ті, що діють на сьогодні в Україні. З іншого – заснували
спеціальні податкові структури аутсорсингу, контролю аутсорсингу, що гарантують вигідне
становище і заохочення інвестування в цю сферу.

Як свідчить досвід контрольної діяльності парламенту та його комітетів, в Україні існує
значна невідповідність між задекларованою і здійснюваною політикою. Так, у Законі України
„Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” визначено, що обсяг коштів, спрямований
на реалізацію кожного з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, щороку визначається
законом про Державний бюджет України. Однак у бюджетах попередніх років ці кошти не
були передбачені. Уперше у Державному бюджеті України на 2012 рік передбачено на ці цілі
137 мільйонів гривень.

Одним з вагомих кроків, зроблених останнім часом у цьому напрямі, стало внесення змін
до Податкового кодексу України щодо економічного експерименту стосовно створення
сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції. Для учасників
експерименту встановлюються спеціальні ставки загальнообов’язкових платежів, зокрема:
податок на прибуток у розмірі 16 відсотків, єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне
страхування в розмірі 36,7 відсотка суми, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам,
помноженим на кількість найманих працівників, податок на доходи фізичних осіб у формі
заробітної плати у розмірі 10 відсотків. Тобто йдеться про оптимальний розмір сум, що надасть
значного додаткового імпульсу до зростання і водночас забезпечить збільшення відрахувань
до державного бюджету, соціальних фондів.

У згаданих вище законопроектах передбачено також запровадження Єдиного державного
реєстру учасників економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції та
державне планування підготовки кваліфікованих кадрів у сфері індустрії програмної продукції.

Отже, для забезпечення максимального зростання вітчизняної індустрії програмного
забезпечення необхідно створити принаймні рівні можливості з провідними країнами світу, а
в ідеалі – навіть кращі.

Розглянемо декілька складових створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії
програмного забезпечення:

1. Наочним прикладом ефективності встановлення преференцій для підприємств, що
надають ІТ-послуги, є звільнення від сплати ПДВ. Податковим кодексом передбачено дію
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такої норми упродовж першого півріччя 2011 року. За цей період зростання галузі становило
48 відсотків, а сума сплачених податків до зведеного бюджету збільшилася порівняно з
відповідним періодом минулого року на 67,6 мільйона гривень. Якщо такий стан буде
зберігатися й надалі, ця сума може збільшитися в 10 і в 100 разів.

2. Однією із складових створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії
програмного забезпечення є розв’язання проблеми зниження рівня неліцензійного
використання програмних засобів. В органах виконавчої влади використовують близько
1,5 мільйона примірників комп’ютерних програм, певна частина яких і донині залишається не
ліцензованою. Більшість комп’ютерних програм належить до пропрієтарного програмного
забезпечення, близько 50 відсотків – до операційних систем, офісних додатків, виробником
яких є корпорація Міcrosoft. Це призводить до постійного збільшення витрат на його закупівлю
та адаптацію. Відповідно треба сплачувати за ліцензії.

За оцінками Асоціації виробників програмного забезпечення, в Україні рівень піратства
залишається дуже високим і у 2007 році сягав 83 відсотків, у 2008 році – 84, у 2010 році –
86 відсотків (збільшення рівня комп’ютерного піратства у 2010 році на 1 відсоток свідчить про
те, що на 86 персональних комп’ютерах із 100 встановлено неліцензійне програмне
забезпечення).

Цей показник вивів Україну на сьоме місце у світі за рівнем комп’ютерного піратства. Для
порівняння, показники рівня піратства у світі: рівень комп’ютерного піратства у Китаї становить
78 відсотків, Росії – 65, Польщі – 54, в Угорщині – 41, а середній показник рівня піратства у світі
становить 42 відсотки.

Загалом протягом 2010 року комп’ютерне піратство завдало шкоди розробникам
програмного забезпечення на 50 мільярдів доларів США [1].

Наведені статистичні дані свідчать, що проблеми піратства стосуються правових, технічних
та економічних аспектів сфери використання неліцензованого програмного забезпечення.
Саме від обґрунтування методики визначення збитків і компенсації завданої шкоди, оцінки
вартості програмних засобів тощо залежить гострота управлінських рішень, які повинні бути
прийняті державними органами з метою зниження рівня використання піратського
програмного забезпечення в Україні.

Уряд розробив і затвердив Державну цільову науково-технічну програму використання в
органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012–2015 роки,
яка вже оприлюднена. Реалізація програми зменшить навантаження на державний бюджет
щонайменше на 80 відсотків.

3. Наступна складова – створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії
програмного забезпечення. Треба зазначити, що США конкурує дуже жорстко з ринками,
що розвиваються, і створюють робочі місця. У США діють декілька спеціальних економічних
зон і режимів оподаткування для високотехнологічних компаній. У Каліфорнії існує 36 таких
зон, і в кожній з них компанія, що створює нові робочі місця, має можливість знижувати
податок на прибуток на 3 тисячі доларів у рік на кожну людину. Крім того, на федеральному
рівні у США діють так звані пільги для компаній, які ведуть науково-дослідну діяльність і
дослідні конструкторські розробки. Вони працюють так, що компанія має право знизити
суму своїх податкових зобов’язань по податку на прибуток на 20 відсотків від суми коштів, які
спрямовуються на розробки і дослідження. Так, у Каліфорнії штат додатково повертає 20 %
компаніям, що проводять місцеві дослідження.
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У Китаї кожна з провінцій має право регулювати рівень податків щодо іноземних компаній
в індивідуальному порядку. Це робиться для залучення крапочних інвестицій у конкретні
індустріальні парки у цій провінції. Крім того, провінція і індустріальний парк беруть участь
у фінансуванні будівництва споруд, приміщень, офісів, промислових споруд для приваблення
компаній.

Стосовно України, то Податковий кодекс України (далі – ПКУ) містить ряд норм, які навіть
за наявності податкових пільг не дозволяють індустрії програмного забезпечення нормально
розвиватися, а саме:

1. Роялті і податок на додану вартість. У зв’язку з тим, що практично будь-яке програмне
забезпечення складається з комп’ютерних програм і баз даних, розділення платежів за
використання цих об’єктів авторського права на роялті і нероялті не дає можливості
реалізовувати норму про звільнення від оподаткування податком на додану вартість послуг з
розробки, постачання і тестування програмного забезпечення. Відтак необхідно внести зміни
до законодавчого визначення поняття „роялті” (пункт 14.1.225 статті 14 ПКУ) [4].

2. Застосування нульової ставки податку на прибуток (пункт 154.6 статті 154 ПКУ)
стримується рядом норм ПКУ, а саме: для стимулювання підприємств  індустрії програмного
забезпечення до застосування нульової ставки податку на прибуток необхідно дозволити
суми коштів, звільнені від оподаткування, спрямовувати на створення нематеріальних активів,
тобто внести зміни до пункту 152.11 статті 152 ПКУ; підпункт 2 пункту 140.1.2 статті 140 ПКУ
не дозволяє підприємствам, що застосовують нульову ставку податку на прибуток, отримувати
дохід від надання ліцензії на використання нематеріальних активів, якими можуть бути виняткові
майнові права на комп’ютерні програми і бази даних, тобто необхідно виключити названий
пункт; для створення умов щодо участі фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного
податку, в роботах з розроблення програмного забезпечення необхідно включати роялті в
доходи фізичних осіб – підприємців (з 1 січня 2012 року роялті виключаються з доходів фізичних
осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку (підпункт 1 пункту 292.1 статті 292
ПКУ) [4].

Отже, з метою створення сприятливих умов для розвитку індустрії програмного
забезпечення за існуючого податкового навантаження необхідно внести відповідні зміни до
ПКУ.

4. Одним із необхідних елементів існування ІТ-галузі є кадри.
Особливо критичною є ситуація з програмістами, попит на яких на ринку праці високий,

а оплата праці більше як у 10 разів вища, ніж у наукових установах (заробітна плата
кваліфікованого спеціаліста у цій галузі становить приблизно 12 тис. грн. і вище). Проблема в
тому, що самостійно наука не може змінити ситуацію, потрібна екстренна допомога держави.

Україна фактично стала донором фахівців та інтелектуального продукту. Якщо брати
програмне забезпечення і електроніку, то пострадянський розум прямо чи опосередковано
працює на Googlе, Microsoft, ІВМ, Dell и Samsung. Якщо брати фінансовій сектор, то наш
розум працює у Deutsche Bank, Commerzbank, Swedbank, ОТР Bank та інших банках. Ми
повинні розуміти, щоб стати заможними і бути гордими за себе, вони повинні працювати в
Україні, створити потенціал і виходити на міжнародний ринок. Це дозволить вивести з тіньового
сектору спеціалістів цієї сфери і збільшити надходження до бюджету від податків з доходів
фізичних осіб, а отже, і пенсійні надходження.
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Наприклад, уряд Німеччини 7 грудня 2011 року прийняв рішення про введення так званої
„синьої карти” для програмістів, математиків та інженерів. Це означає, що фахівці цих профілів
отримують практично безпроблемний в’їзд до Німеччини на роботу. За даними Міністерства
економіки Німеччини, у них дефіцит становить близько 30 тис. фахівців ІТ-галузі за рік. Отже,
якщо найближчим часом нічого не зміниться, тоді найбільш активна працездатна молодь
поїде за кордон.

Щороку зростає обсяг виробництва ІТ, унаслідок чого постає проблема кадрів. Підготовка
спеціалістів IT-сфери, випуск IT-фахівців для індустрії програмного забезпечення, на жаль,
значно відстає від потреб IT-бізнесу за кількістю і якістю, а також не відповідають структурі та
переліку пропозицій на ринку праці IT-галузі. В Україні більше 100 вищих навчальних закладів
готують ІТ-фахівців. За оцінками відомого спеціаліста академіка Івана Васильовича Сергієнка,
директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, генерального директора Кібернетичного
центру Національної академії наук України, з кількості відповідних спеціалістів тільки кожний
четвертий випускник IT-спеціальності влаштовується працювати за фахом, що є дуже низьким
показником, з них лише 15–20 відсотків можуть працювати на достатньому рівні. Решту
потрібно ще вчити, перевчати, а отже, додатково витрачати кошти. Нині індустрія програмного
забезпечення в Україні розвивається переважно зусиллями не державних, а приватних
компаній.

5. Наступною складовою створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії
програмного забезпечення є фундаментальна наука, яка готова і спроможна здійснювати
ефективну підтримку вітчизняної ІТ-індустрії в забезпеченні її сучасними засобами і
технологіями виробництва програм, сприяти підвищенню конкурентоспроможності на
світовому ринку.

Для української школи програмування, засновником якої є академік Віктор Михайлович
Глушков, проблематика виробництва програм є традиційною. Вчені Інституту кібернетики,
Інституту програмних систем, Національного технічного університету „Київський
політехнічний інститут”, інших наукових установ та освітніх закладів України мають вагомі
здобутки у вирішенні теоретичних і прикладних проблем програмування, створенні основ
програмної інженерії, інженерії якості програмних продуктів тощо. На жаль, через те що
відсутні кошти, багато з них залишаються у статусі експериментальних, але певну кількість
вдається вивести на ринок.

6. На сьогодні одним із надзвичайно привабливих напрямів розвитку програмного
забезпечення є так звані хмарні обчислення (cloud computing). Це модель забезпечення доступу
до таких ресурсів, як офісні додатки Word, Excel, бази даних, системи документообігу,
мультимедійні додатки, коли програмне забезпечення розміщується десь у мережі, а з
клієнтських робочих місць здійснюється лише доступ користувачів до такого ресурсу.

За підрахунками таких провідних аналітичних компаній, як IDC, Gartner, Deloitte Touche
Tohmatsu, прогнозні показники зростання цього напряму сягнуть з 21 мільярда доларів
(світовий обсяг) у 2010 році до 200–240 мільярдів у 2020 році, тобто прогнозується зростання
ринку у 6–7 разів за 10 років [1]. Наприклад, світові лідери Microsoft, Google, IBM, HP, Intel,
Cisco та інші вкладають величезні кошти в розвиток цього напряму. Згідно з експертною
оцінкою компанії Deloitte Touche Tohmatsu, у результаті розвитку технологій і ринку хмарних
обчислень обсяг інтернет-трафіка може зростати ще більшими темпами, а це, у свою чергу,
призведе до надмірного навантаження на комунікаційні мережі.
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Розвиток технологій програмного забезпечення не повинний значно випереджати
можливості інфраструктури. Тому держава повинна стимулювати інвестування доходів
підприємств зв’язку та комунікацій (наприклад „Укртелекому”) у розвиток інформаційної
інфраструктури.

7. Освітня галузь є фактично опорою програмної індустрії. Вона не тільки активно
використовує програмні продукти, а має ще чотири реперні точки: величезний ринок збуту
програмної продукції; створює умови для розроблення програмних продуктів у навчальних
закладах; готує спеціалістів для програмної індустрії; в ній розробляється наукове та навчально-
методичне забезпечення підготовки спеціалістів програмної індустрії.

Станом на 1 вересня 2011 року, в Україні нараховується 19 815 загальноосвітніх навчальних
закладів. За період з 2000 до 2011 рр. значно зросла частка загальноосвітніх навчальних закладів,
оснащених навчальними комп’ютерними комплексами – з 47,5 відсотка у 2005 році до
94,6 відсотка у 2011 році [2].

Отже, треба визначити алгоритм конкретних державних дій на підтримку інноваційного
розвитку ІТ-сфери щонайменше за такими векторами: перехід від декларацій до визначення
на законодавчому рівні пріоритетів розвитку цієї сфери, створення відповідної нормативно-
ресурсної бази щодо стандартизації, державного замовлення і підготовки фахівців індустрії
програмної продукції з вищою освітою відповідно до потреб ринку; фінансування наукових
досліджень в ІТ-сфері з Державного бюджету; створення відповідного мотиваційного поля, у
тому числі пільгових умов кредитування та оподаткування, щоб стимулювати реінвестування
прибутків софтверних компаній у свій розвиток.

На нашу думку, застосування системних підходів у формуванні державної політики, а
також активна участь усіх державних органів, органів місцевого самоврядування та
представників бізнесу у її реалізації дозволять забезпечити розвиток галузі в напрямі створення
вітчизняних новітніх програмних продуктів та інформаційних технологій і гарантування
технологічної незалежності України в цій сфері.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ

У статті досліджено стан репродуктивного здоров’я населення України, законодавчу
та нормативно-правову бази, що регламентують відносини у цій сфері. Розроблено
тропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази, упорядкування
адміністративно-правових засобів, що впливають на стан репродуктивного здоров’я
населення та формування культури здорового способу життя.

The state of reproductive health of population of Ukraine is investigational in the article,
legislative and normatively-legal base which regulates relations in this sphere. Worked out
suggestions in relation to perfection of normatively-legal base, arrangement of  facilities what
influence on the state of reproductive health of population and forming of culture of healthy way
of life

Ключові слова: репродуктивне здоров’я, здоровий спосіб життя, демографічна криза.

Незважаючи на існування цілого ряду положень Конституції України, Основ законодавства
України про охорону здоров’я, ратифікованої Конвенції ООН про права дитини, ряду інших
нормативно-правових актів, у тому числі більше 15 загальнодержавних, міжвідомчих програм
стосовно охорони репродуктивного здоров’я та здорового способу та життя, стан справ у цій
сфері можна вважати кризовим: стабільно збільшуються показники захворюваності населення
України, з 1991 року смертність у країні перевищує народжуваність; середня тривалість життя,
очікувана при народженні, є чи найнижчою за всі останні десятиліття; різниця у середній
тривалості життя при народженні між чоловіками і жінками у багатьох регіонах країни досягає
10 і більше років, що перевищує біологічну розбіжність і відображає підвищену смертність
чоловіків. Причинами кризи більшість дослідників вважають: відсутність у значної частини
населення навичок здорового способу життя (далі – ЗСЖ); деструкцію суспільства і
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незадовільне матеріальне становище населення; негативний вплив навколишнього природного
середовища; не завжди достатню і доступну медичну допомогу; недосконалість законодавчої
бази, що регламентує відносини у сфері охорони здоров’я; відсутність державної системи
формування ЗСЖ; неефективність діючого механізму адміністративно-правового
забезпечення охорони здоров’я населення України.

Необхідно зазначити, що дослідженням організаційно-правових засад охорони здоров’я і
перспектив його розвитку присвячено багато досліджень. Серед них доцільно виокремити
праці таких вітчизняних учених, як З. С. Гладун, С. Г. Стеценко, В. М. Коломейчук,
В. М. Бондаровська, М. М. Шимановський тощо. Вивчали демографічні проблеми М. Горлач,
В. Панова, О. Вознесенська, Н. Гевчук, О. Лазоренко, В. Коваленко, І. Трубавіна, Л. Повалій,
Т. Яблонська та інші. Досліджували екологічні, економічні чинники, що впливають на стан
здоров’я населення України, такі вчені та практики, як В. Г. Кремень, К. Є. Лук’янова,
П. Я. Унгурян, В. Б. Писменний, О. М. Балакірєва, А. О. Клепіков, О. А. Трубнікова,
М. М. Шимановський, Г. О. Якименко та інші.

Разом із тим дослідженням впливу здорового способу життя на функціонування сучасної
сім’ї та стану репродуктивного здоров’я населення України присвячено недостатньо уваги.
Ці питання вивчали лише фрагментарно або в межах ширшої правової проблематики без
комплексного підходу і, як правило, представники медичних, психологічних, педагогічних і
соціологічних наук, зокрема: Р. С. Сафіфулін, В. П. Корж, Л. І. Золкіна, Є. І. Суслов,
Р. В. Мостовенко, А. М. Найдьонов, А. М. Мішин та інші.

Метою даної статті є здійснення аналізу стану репродуктивного здоров’я населення України,
законодавчої та нормативно-правової баз, що регламентують відносини у цій сфері, і розробка
на цій основі пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, упорядкування
адміністративно-правових засобів, що впливають на збереження репродуктивного здоров’я
населення та формування культури ЗСЖ.

Формування репродуктивного здоров’я – процес тривалий і складний. Основними
показниками репродуктивного здоров’я населення, які характеризують і впливають на
демографічну ситуацію, є народжуваність, стан здоров’я вагітних жінок, здоров’я
новонароджених дітей, безпечність пологів, материнська і малюкова смертність, не
виношування вагітності, безплідність та онкологічна захворюваність. Науковці виділяють ряд
чинників, які негативно впливають на репродуктивне здоров’я населення. Серед них: вагітність
неповнолітніх; інфекції, що передаються статевим шляхом і вражають сечостатевий тракт;
ендокринопатії; пухлинні неоплазії [1, с. 133]. Зазначимо, що реалізація репродуктивної функції
залежить від стану репродуктивного здоров’я не тільки жіночого населення, а й чоловічого.

На жаль, протягом 2001–2010 рр. спостерігається чітка динаміка щодо збільшення
захворювань, які негативно впливають на репродуктивне здоров’я населення країни. Так, у
2,3 раза збільшилася частота реєстрації у дівчат 15–18 років епілепсії, у 2 рази – ожиріння, на
40, 4 % – хвороб ендокринної системи, цукрового діабету – на 30 %, поширеність хвороб
підшлункової залози зросла на 88, 2 %, ессенціальної гіпертонії – на 75, 3 %, вегето-судинної
дистонії – на 32 %, анемії – на 61, 1 %, бронхіальної астми – на 37 %, інфекцій нирок – на
12, 6 % тощо. Особливої уваги потребують захворюваність на злоякісні новоутворення. У
структурі захворюваності на злоякісні новоутворення у жінок 15–49 років за 2010 р. перші два
місця посідають злоякісні новоутворення органів травлення, на третьому – злоякісні
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лімфатичної, кровотворної та споріднених тканин. Високими є показники смертності сільського
населення (у 1,5 раза перевищують показники смертності міського населення) [1, с. 158].

Однією з гострих проблем репродуктивного здоров’я жінки є невиношування вагітності.
За абсолютними числами у 2010 році втрачено від передчасних пологів і самовільних викиднів
майже 30 тис. ненароджених бажаних дітей.

Отже, проблема щорічних втрат бажаних дітей в українських сім’ях є суттєвою і потребує
організаційно-методичного втручання з метою її вирішення. Загалом з 2007 року відбувається
підвищення рівня смертності малюків на 20–30 % дітей з масою тіла при народженні від 500
грамів. На думку фахівців, однією з серйозних причин незадовільного стану здоров’я жінки та
народжених дітей є аборти. Загальновідомо, що аборт є чинником прямих і опосередкованих
репродуктивних втрат, таких як безплідність. Наукові дані свідчать, що майже у 80 % випадків
причинами безплідності жінок в Україні є аборт. Рівень абортів в Україні значно перевищує
рівень абортів у розвинених країнах світу. Зокрема, у світі цей показник становить у середньому
5 на 1 000 жінок репродуктивного віку, в Україні в 2010 році він становив 11,7 на 1 000 жінок
фертильного віку.

У рамках реалізації державної програми „Репродуктивне здоров’я 2001–2005” [2] вдалося
знизити рівень абортів у 5 разів, особливо серед неповнолітніх. Продовжується розпочата у
2007 році реалізація заходів щодо забезпечення виконання державної програми „Репродуктивне
здоров’я нації на період до 2015 року” [3] (удосконалюється система надання гінекологічної
допомоги на основі впровадження загальних сучасних методичних та організаційних підходів
в акушерстві і гінекології). Проте ця проблема залишається невирішеною, знизилася суттєво
частота абортів у дівчат 15–18 років. Водночас занепокоєння викликає зростання кількості
пологів у віці до 14 років. За останні десять років частота пологів серед дівчат до 14 років
зросла з 0, 07 на 1 тис. дівчат у 2003 році до 0, 1 – у 2008 році та 0, 14 – у 2010 році [1, с. 150].

Необхідно зазначити, що у розвинених країнах Європи вже майже десять років не
спостерігається випадків переривання вагітності у дітей віком до 14 років. Викликає
занепокоєння те, що в Україні до такого методу вдається щорічно близько 100 дівчаток. Наявна
ситуація актуалізує гостру необхідність активного інформування дівчат раннього
пуберантного віку про ЗСЖ та згубний і негативний вплив ранніх статевих стосунків на їх
здоров’я.

Серйозною проблемою репродуктивного здоров’я є безпліддя. За оціночними даними, в
Україні у 2010 році було понад 820 тис. безплідних подружніх пар [4].

За офіційними даними, рівень чоловічої безплідності у 4 рази нижчий за жіночий, але
натомість питома вага чоловічого фактора безпліддя становить 40–60 % [1, с. 143]. Крім того,
якщо проблемами жіночого безпліддя займаються в країні досить активно, то довгий час
проблеми репродуктивного здоров’я чоловіків були особистою справою лікаря і пацієнта.
На сьогодні існує необхідність посилити увагу до цієї проблеми, доцільність створення цілісної
системи медичного забезпечення формування і зміцнення репродуктивного здоров’я
чоловіків у всіх вікових групах. Зауважимо, що законодавство України гарантує однаковий
доступ до послуг у сфері репродуктивного здоров’я. Натомість, незважаючи на створену у
країні відповідно до Указу Президента „Про заходи щодо заохочення народжуваності в
Україні” [5] систему закладів з планування сім’ї, до них звертається лише 6–8 % чоловіків.
Крім того, внаслідок підвищення вартості ліків обсяги допомоги на лікування безпліддя було
суттєво скорочено. Додамо, що сучасний рівень допоміжних репродуктивних технологій є
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невисоким і тому ефективність настання вагітності дорівнює лише 30–40 %. Щодо лікування
чоловічого безпліддя зазначимо, що медична допомога за рахунок коштів з державного
бюджету не надається. У країні взагалі відсутня система профілактики та лікування чоловіків
із такими проблемами. Тому це питання потребує особливої уваги та розробки комплексу
заходів із відповідною фінансовою підтримкою.

Ще одним із напрямів репродуктивної медицини є заходи з профілактики передачі ВІЛ від
матері до дитини. Зазначимо, що зростання кількості ВІЛ-інфікованих жінок у віці 15–49 років
(з 2000 року 1 873 до 6 688 у 2009 році) спричинило поступове збільшення кількості дітей,
народжених ВІЛ-інфікованими матерями (у 2000 році – 737 дітей, у 2009 році – 3 741). Для
покращення такої ситуації, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я,
було затверджено спільний наказ МОЗ України, МОН України, Мінсім’яммолодьспору
України, Міністерства праці і соціальної політики України, Державного департаменту України
з питань виконання покарань „Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ-
інфікованих дітей та їх сімей” [6], у якому унормовано міжгалузеву співпрацю. Цим наказом
затверджені нові організаційно-методичні технології, які повинні сприяти зниженню ризику
інфікування новонароджених через впровадження сучасних методів ранньої діагностики ВІЛ
у дітей, поліпшенню медичної допомоги та зниженню малюкової смертності. Однак і дотепер
в Україні обстеження дітей цієї категорії є досить проблематичним через недосконалість
методів обстеження дітей (обстеження методом полімеразної ланцюгової реакції базується
лише на когортному аналізі і не є достовірним) і лабораторної діагностики. Неефективною є
і система профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, загальна кількість дітей з ВІЛ-
статусом продовжує зростати. Станом на 1 січня 2010 року на диспансерному обліку
перебувало понад 2 тис. дітей, у яких підтверджено діагноз ВІЛ-інфекції, в тому числі 575
дітей, хворих на СНІД, та понад 6 тис. – на стадії підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції [7].

Негативно позначаються на показниках репродуктивного здоров’я соціально обумовлені
хвороби, які набувають дедалі більшого поширення: алкоголізм, наркоманія, суїциди, деякі
інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД.

Так, захворюваність на туберкульоз і смертність від нього залишається на рівні, що
визначається як епідемія. Рівень захворюваності та смертності від туберкульозу в 8–10 разів
перевищує відповідні показники у більшості країн ЄС і становить 83,2 % [1, с. 128]. Недостатньо
контролюються епідемічні фактори ризику, наприклад ВІЛ/СНІД, і зростає резистентність
штамів мікобактерій туберкульозу до лікарських засобів. Незважаючи на те що завдання
боротьби з туберкульозом визнано одним із пріоритетних державної політики у сфері охорони
здоров’я [8], стан справ у цій сфері є незадовільним. Ситуацію з захворюваністю на туберкульоз
експерти оцінюють як критичну. З огляду на те, що ця хвороба є соціально обумовленою, а
рівень та якість життя більшості сімей в Україні є недостатнім, кожна людина перебуває в
небезпеці захворіти на туберкульоз.

Негативно впливають на загальний стан репродуктивного здоров’я населення країни цінова
доступність і реклама спиртних і тютюнових виробів, безвідповідальне батьківство, недостатньо
сформована інфраструктура організації дозвілля, споживацький культ, що активно
пропагується у суспільстві.

За даними соціологічних опитувань, проведених у рамках виконання програми
„Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні”, більша частина дітей (62 %) дітей
віком 12–14 років і понад 72 % дітей і молоді віком 15–20 років відповіли, що вживають алкоголь.
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Активно палить кожний третій у віці 12–14 років і кожний другий старше 15 років. Наркотики
спробували близько 4 % дітей уже в 12–14 років, а 60 % у 15–17 років.

Науковці Інституту соціальної та політичної психології НАПН України визначили, що
основними чинниками, які перешкоджають дотриманню молоддю ЗСЖ, є такі:

– суспільні негаразди перехідного періоду, що погіршують соціальне самопочуття
населення, породжують песимістичні настрої щодо сьогодення та майбутнього і призводять
до масового невдоволення людей своїм життям. Частка тією чи іншою мірою задоволених
життям серед молоді 10–30-річного віку за останні п’ять років становить лише 42 %, а серед
дорослого населення є ще меншою – 32 %;

– стресогенність сучасного життя, зумовлена небаченим прискоренням його темпу,
неоднозначністю та складністю процесів світового розвитку постійними змінами, що тягне за
собою надмірне навантаження на людську психіку. Більшість опитаних (52 %) зазначають, що
постійно перебувають у стресогенному середовищі;

– деструктивні інформаційні впливи. Розмаїття засобів масової комунікації, доступних
дітям і молоді, стрімко зростає, несучи разом з новими можливостями і нові загрози.
Конкуренція на інформаційному ринку спонукає засоби масової комунікації вдаватися часом
до згубних для суспільства кроків, підлаштовуватися під невибагливого споживача,
маніпулювати свідомістю з політичними, економічними чи іншими цілями;

– криза інституту сім’ї. Під впливом економічних негараздів і ряду чинників глобального
походження дедалі частіше руйнуються родини, збільшується частка проблемних сімей, де
процвітають наркоманія, алкоголізм, поширюється ВІЛ-інфекція, прояви антисуспільної
політики;

– дороговизна ЗСЖ. Руйнування інфраструктури дозвілля, системи позашкільних закладів
призвело до парадоксальної ситуації, коли заняття спортом, туризмом, відвідування басейну,
інші корисні для здоров’я способи використання вільного часу часто коштують дорожче, ніж
перебування в барі, споживання спиртних напоїв, особливо слабоалкогольних;

– низький рівень доступності та якості медичних послуг;
– недостатня ефективність інформаційно-просвітницьких заходів. Майже дві третини

молодих людей репродуктивного віку погано проінформовані щодо профілактики безпліддя,
імпотенції, нормального перебігу вагітності та пологів [9, с. 26–27].

Особливу увагу науковці звертають на низький рівень залучення населення України до
занять фізичною культурою і спортом. Так, лише кожна п’ята дитина має достатній рівень
рухової активності оздоровчої спрямованості, що є одним із найнижчих показників у Європі
(60 % українських школярів не змогли виконати вимоги загальноєвропейських тестів фізичної
підготовленості „Єврофіт” [9, с. 98].

У навчальних закладах недотримуються фізіологічного нормування розумового та
фізичного навантаження в процесі зростання і розвитку дитячого організму (на 40 %
загальноосвітнього навантаження більше, ніж в європейських країнах). У дитячому та
молодіжному середовищі зростає популярність малорухомого способу життя (комп’ютери,
електронні ігри, перегляд телепередач тощо).

Значною мірою на стан здоров’я населення впливає екологічна ситуація в Україні. Майже
не залишилось якісних поверхневих вод. Забрудненню довкілля сприяють накопичення відходів,
хімізація сільського господарства та забруднення ґрунтів.
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Негативно впливає на здоров’я населення нестабільна соціально-економічна ситуація в
країні, гострими стали проблеми бідності, безпритульності, безробіття, знижується контроль
за якістю продуктів харчування, не на краще змінюється технологія її переробки, постає
проблема забезпечення населення здоровим харчуванням.

Необхідно зазначити, що центральні органи виконавчої влади впроваджують більше 15
загальнодержавних, міжвідомчих програм, де є окремі розділи щодо утвердження здорового
способу життя, які часто дублюються. Не підводяться підсумки виконання цих важливих
програм; вони системно не фінансуються. При цьому актуальними залишаються питання
щодо підготовки кадрів з формування ЗСЖ; розроблення та впровадження необхідних методик;
затвердження відповідних стандартів роботи. Існує постійний дефіцит бюджетного
фінансування, потребує вирішення проблема більш дієвої координації дій різних суб’єктів
діяльності на національному і регіональному рівнях. Так, у країні створені мережа установ,
діяльність яких повинна бути спрямована на попередження негативних явищ у молодіжному
середовищі. Однак через вплив певних негативних чинників (нестача кваліфікованих кадрів,
низька заробітна плата, відсутність якісного діагностичного обладнання, проблематичність у
вирішенні побутових питань тощо) діяльність їх спрямовується переважно не на профілактику,
а на вирішення вже існуючих проблем, крім, у межах власних можливостей.

Аналітичним центром „Соціоконсалтінг” на замовлення Дитячого фонду ООН за підтримки
МОЗ України було проведено опитування молоді віком 14–24 роки. Отримані статистичні
дані підтвердили потребу сучасної української молоді у безкоштовних консультаційних
послугах спеціалістів стосовно загального збереження здоров’я (50 %). Ще більш високим є
інтерес до консультацій стосовно сексуальної та репродуктивної складових здоров’я (77 %), у
тому числі щодо попередження інфікування ВІЛ (28 %), тестування на ВІЛ (21 %) [1, с. 160].

Зазначимо, що тільки у 2005 році в Україні почалася розбудова державних соціальних
закладів нового типу. Сьогодні створено лише такі: 22 центри соціально-психологічної допомоги,
14 соціальних центрів матері та дитини, 14 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей
та молоді з функціональними обстеженнями, 7 центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.
Враховуючи їх малу чисельність і складнощі, з якими вони стикаються у процесі своєї
діяльності, вплив їх на стабілізацію репродуктивного здоров’я населення України є незначним
і досить обмеженим.

Негативно вплинула на наведене вище і реорганізація Мінсім’яммолодьспорт України,
що була здійснена відповідно до Указу Президента України [10].

Отже, можна зробити висновок, що в країні відсутня дієва система охорони здоров’я
населення, наслідком чого є критичний стан репродуктивного здоров’я та відсутність у
більшості населення країни навичок здорового способу життя.

Виходячи з наведеного вище вважаємо, що доцільно здійснити реформування діючої
системи охорони здоров’я, а саме:

1) збільшити видатки Державного бюджету на охорону здоров’я сімей в Україні;
2) удосконалити державний нагляд і контроль за виробництвом, імпортом, реалізацією,

рекламою фармацевтичної продукції; вартістю послуг і ціновою політикою, ліцензійними
умовами надання медичних послуг (переглянути постанови Кабінету Міністрів України: „Про
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я
та вищих медичних закладах освіти” [11] та „Деякі питання державного регулювання цін на
лікарські засоби і вироби медичного призначення” [12];
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3) систематично здійснювати заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням
фальсифікованих лікарських засобів;

4) реформувати існуючу систему дошкільної та шкільної медицини;
5) створити державну систему формування ЗСЖ, в яку закласти концептуальні підходи,

спрямовані на конкретну людину та сім’ю;
6) розробити загальнодержавну програму „Здоров’я нації”;
7) забезпечити доступність населення України до занять масовим спортом унаслідок

розвитку інфраструктури і організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи
за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку;

8) розвивати інформаційно-просвітницьку роботу на індивідуальному, сімейному рівнях,
суспільства та держави щодо репродуктивних прав як жінок, так і чоловіків;

9) систематизувати і скоординувати діяльність органів виконавчої влади на національному
і регіональному рівнях щодо вирішення питань репродуктивного здоров’я населення країни
і формування культури ЗСЖ;

10) вирішити на державному рівні проблему доступу до якісних і доступних медичних
послуг і обстеження сільського населення. Формувати соціальну свідомість батьків, що
проживають у сільській місцевості, у ставленні до власного здоров’я і до здоров’я дітей
унаслідок розробки державних програм та цільового спрямування коштів на їх виконання із
відповідним контролем за ефективністю їх витрачання;

11) удосконалити діагностику і лікування через цільове закріплення коштів на придбання
обладнання та підготовку медичного персоналу;

12) створити мережу консультаційних послуг стосовно загального збереження здоров’я із
відповідним інформуванням їх діяльності і пропагуванням ЗСЖ у ЗМІ про наявність таких
послуг, принципів та умов їх надання на місцевому та державному рівнях, що сприятиме
формуванню усвідомленого попиту на такі послуги;

13) удосконалити адміністративно-правовий механізм забезпечення задовільного
екологічного стану;

14) актуалізувати виховний потенціал родини внаслідок формування навичок ЗСЖ і
шкідливості алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, ранніх статевих зв’язків.
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МІСЦЕ ПОДАТКОВОГО ПРАВА У ПРАВОВИХ
СИСТЕМАХ УКРАЇНИ ТА ІТАЛІЇ

Дану статтю присвячено порівняльно-правовому дослідженню поглядів українських
та італійських учених щодо місця податкового права у правових системах України та
Італії.

The given article presents a contrastive legal analysis of viewpoints expressed by Ukrainian
and Italian scientists as to the role of tax law in the legal frameworks of Ukraine and Italy.
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Останнім часом в Україні бурхливо розвивається податкове право. Це пояснюється
специфікою соціально-економічних реалій сьогодення. Податкове право в українській правовій
системі займає провідне місце, адже воно регулює найважливіші для держави і суспільства
правовідносини – суспільні відносини у сфері оподаткування, які виникають між державою,
платниками податків та іншими зобов’язаними особами. Проблема місця та ролі податкового
права у вітчизняній правовій системі постійно цікавила науковців. Визначення місця
податкового права в системі українського права – це не тільки теоретична проблема. Вона
має велике практичне значення, оскільки від правильного її вирішення залежить повнота
правового регулювання оподаткування, його законність і справедливість, захист прав і законних
інтересів платників податків, а це фактично все працездатне населення країни. Вивченню
цього питання особливу увагу приділяли такі вчені, як Д. В. Вінницький, О. Н. Козирін,
Ю. О. Крохіна, І. І. Кучеров, М. П. Кучерявенко, С. Г. Пепеляєв, Г. В. Петрова, Н. Ю. Пришва,
Г. П. Толстопятенко, Н. І. Хімічова, А. І. Худяков, Р. О. Шепенко та ряд інших.

Метою цієї статті є порівняльно-правовий аналіз поглядів українських та італійських учених
щодо місця податкового права у правових системах України та Італії, а також визначення
можливості запозичення позитивного італійського досвіду і на цій основі зробити висновки
та сформулювати пропозиції у науковому аспекті.

Насамперед необхідно зазначити, що в наукових працях зарубіжних учених зустрічаються
різні погляди щодо місця податкового права у правовій системі. Так, казахський учений
Е. В. Порохов вважає, що податкове право – це розділ бюджетного права [1]. Аналогічної
думки дотримується І. А. Сабіров, який зазначає, що податкове право є інститутом
бюджетного [2, с. 154]. Російський учений В. І. Гуреєв визначає податкове право як інститут
фінансового права [3, с. 5]. У свою чергу, Н. І. Хімічова стверджує, що в результаті бурхливого
розвитку останнім часом податкового права воно стало характеризуватися стосовно
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фінансового права як його підгалузь [4, с. 43]. Таку само думку висловлює М. Ф. Івлієва [5,
с. 12]. Досить поширеною серед російських юристів-фінансистів є думка, що податкове право
є самостійною галуззю права [6, с. 78; 7, с. 27]. Також податкове право визнається як самостійна
галузь права у Польщі та Словаччині [8, с. 103–105; с. 196–197]. У Гонконзі податкове право є
підгалуззю цивільного права [9, с. 3]. Як частину адміністративного права, розглядають
податкове право у Швейцарії [6, с. 34]. З огляду на викладене можна виділити такі концепції
місця податкового права у системі права: 1) податкове право є частиною бюджетного права
як великого розділу фінансового права; 2) податкове право є самостійним інститутом
фінансового права; 3) податкове право є самостійною галуззю права; 4) податкове право є
підгалуззю цивільного права; 5) податкове – частиною адміністративного права. Аналіз
наведених поглядів зарубіжних учених дозволяє стверджувати, що стосовно місця податкового
права у юридичній науці сьогодні не існує єдиної позиції.

В українській юридичній науці податкове право розглядають як частину іншого більш
великого правового утворення – фінансового права. Зокрема, відомий український теоретик
податкового права М. П. Кучерявенко зазначає, що податкове право являє собою складний
інститут фінансового права, що регулює основи дохідної частини бюджетів [10, с. 66]. Це
зумовлено тим, пояснює вчений, що для галузі фінансового права характерний набір інститутів,
що забезпечує всі сторони й елементи юридичного режиму руху державних коштів. При
цьому необхідно враховувати, що інститути фінансового права передбачають цілісне
регулювання тільки в рамках галузі й мають спеціалізований характер щодо певної групи
правових норм. Масив нормативних актів не є основним критерієм галузі права. Тому будь-
який „кількісний” розвиток податкового законодавства, з урахуванням зміни його якісних
характеристик, найімовірніше призведе до формування підгалузі податкового права. Якщо
виходити з визначення галузі права, то це насамперед відносно замкнута частина системи
права, що включає в себе сукупність норм, які регулюють суспільні відносини в певній сфері
діяльності людей, що відрізняються принциповою своєрідністю. Саме замкнутою частиною
системи права виступає фінансове право, тоді як податкове право не можна розглядати як
відособлену частину системи права: як специфічну – так, але не більше [10, с. 65].

Провідний юрист-фінансист України Л. К. Воронова зазначає, що податкове право – це
частина фінансового, тому йому властиві всі особливості фінансового права, а саме: це
відносини, які виникають при визначенні владними державними органами видів податків, їх
введенні, справлянні, проведенні контролю і притягненні до відповідальності при порушенні
приписів держави. Податкові правовідносини завжди пов’язані із відчуженням власності.
Жодний із учасників цих відносин змінити приписи держави не може, оскільки все регулюється
законом. Норми фінансового права, які регулюють податкові відносини, об’єднуються у
підгалузь фінансового права і складають податкове право. Норми податкового права (як вид
фінансово-правових) використовуються державою як засіб впливу на учасників податкових
відносин, для встановлення правил регулювання поведінки при нарахуванні і сплаті введених
нею податків і відповідальності за їх не виконання [11, с. 214].

Поділяє погляди Л. К. Воронової та М. П. Кучерявенка і О. П. Орлюк, яка вважає, що
податкове право є складним фінансово-правовим інститутом, що регулює основи формування
дохідної частини бюджетної системи країни, тобто регулює лише відносини, пов’язані з рухом
грошових коштів від платників податків і зборів до бюджетів відповідного рівня [12, с. 385].
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Отже, в українській фінансово-правовій науці сформувалась єдина позиція: податкове право
є частиною фінансового права.

Приєднуючись до поглядів українських учених, вважаємо, що податкове право доцільно
розглядати як підгалузь фінансового. Твердження, відповідно до якого податковому праву
відводилася роль фінансово-правового інституту, на сьогодні втратило актуальність. Якщо
проаналізувати внутрішню структуру податкового права, то стає зрозуміло, що його не можна
звести лише до одного інституту. Різні групи правовідносин, що виникають на основі податкових
норм, різні і самі формуються в окремі правові інститути: інститут суб’єктів оподаткування,
податковий контроль, відповідальність за порушення податкового законодавства тощо. З іншого
боку, виділення податкового права в самостійну галузь права неправомірно, оскільки сутність
податкових відносин незмінна, податки завжди будуть становити собою категорію фінансів.
Таким чином, предмет регулювання податкового права не може переступити за межі предмета
регулювання галузі фінансового права. Отже, якісне перетворення, реформування і можлива
подальша кодифікація податкового законодавства неминуче призводять до того, що податкове
право стає самостійним правовим утворенням, яке формується в підгалузь фінансового
права, тобто складне поєднання норм, інститутів за предметною ознакою.

У податково-правовій доктрині Італії досить поширеною для італійської юридичної науки
є думка, згідно з якою інститути, які включаються у фінансове право, різнорідні. Її прихильники
вважають, що системний підхід допомагає виділити як цілісне правове утворення тільки ту
частину фінансового права, яка стосується оподаткування. Норми цієї частини фінансового
права досить легко об’єднуються в єдину систему, оскільки вони регулюють чітко визначений
матеріал: „податкові юридичні відносини („rapporto guiridico tributario”), від їх виникнення до
реалізації. Отже, виділивши податкове право із сфери фінансового, деякі представники
італійської податково-правової доктрини розглядають його як частину адміністративного
права [6, с. 35–36]. Так, Л. Растелло визначає податкове право як комплекс інститутів і принципів
адміністративного права, які регулюють відносини між публічними установами і пасивними
суб’єктами оподаткування, і робить висновок, що таке формулювання показує належність
податкового права до адміністративного [13, с. 45].

Спроби обґрунтувати автономію фінансового права як цілісної галузі, розглядаючи
податкове право як її елемент, здійснювалися, зокрема, представниками неаполітанської
податково-правової школи Італії, серед яких можна виділити Г. Інгроссо та Дж. Аббамонте.
Так, Г. Інгроссо звертає увагу на те, що сукупність функцій держави, об’єктом яких є фінанси,
становить її фінансову діяльність. Цю діяльність держава та інші публічно-територіальні
утворення здійснюють за допомогою власних органів, особливими способами і в особливих
формах. Відносини, які ініціюють ці органи, з одного боку, між державою та іншими публічно-
територіальними утвореннями, що мають фінансовий суверенітет, а з іншого – фізичними та
юридичними особами, які перебувають на території держави, є саме юридичними [14, с. 2].

Інший італійський учений Дж. Аббамонте пропонує, виходити лише з деяких основних
понять і, зокрема, базового поняття фінансового права – „публічна установа”, яке він визначає
як інститут, що виражає собою організацію певного соціального організму [15, с. 5]. Водночас
Ф. Маффедзоні дещо ототожнює предмети регулювання фінансового та податкового права,
визначаючи фінансове право як комплекс норм, що регулюють отримання надходжень
публічними утвореннями [16, с. 852]. Необхідно зазначити, що для юридичної науки Італії
характерне широке трактування податкового права. Цю галузь визначають не власне як „право
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про податок” (diritto delle imposte), а як галузь, що регламентує всі види примусових стягнень
на користь публічно-територіальних утворень (diritto tributario) [6, с. 39].

Натомість Г. Фальсітта вважає, що коректно буде визначити характер податкового права
як комплексний (міжгалузевий) [17, с. 10]. Така позиція італійського вченого зумовлена тим,
що в систему податкового права Італії включено деякі інститути іншої галузевої приналежності.
Наприклад, конституційно-податкове право, податкове кримінальне та кримінально-
процесуальне право (в частині кримінально-процесуальних положень, що відносяться до
розслідування злочинів) розглядають як елементи податкового права.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що в Італії сформувалося три
концепції щодо правової природи податкового права: 1) податкове право розглядається як
відокремлена частина адміністративного права (Л. Растелло); 2) податкове право – це
відокремлена частина фінансового права (Г. Інгроссо, Дж. Аббамонте, Ф. Маффедзоні);
3) податкове право – комплексна галузь, яка об’єднує норми конституційного,
адміністративного, кримінального і процесуального права (Г. Фальсітта). Розглядаючи ці
концепції необхідно враховувати, що саме поняття і структура фінансового права в Італії
трактується по-різному. У результаті цього виникають підходи, в межах яких виділення в
правовій системі галузі фінансового права не супроводжується включенням до її складу
податкового права.

Не заглиблюючись у дискусії італійських учених про обґрунтованість включення тих чи
інших нормативних масивів у податкове право, вважаємо доцільно все-таки на деяких, найбільш
дискусійних питаннях зупинитися.

На нашу думку, погодитись із позицією Л. Растелло складно, адже податкові
правовідносини – це владно-майнові суспільні відносини, які виникають, змінюються,
припиняються на підставі закону, учасники яких виступають як носії юридичних прав і
обов’язків, що пов’язані зі сплатою податків і зборів до бюджетів і фондів. Такі відносини не є
предметом адміністративного права, вони регулюються податково-правовими нормами.

Необхідно критично також ставитися до позиції Г. Фальсітти. Адже зв’язки податкового
права з такими публічно-правовими галузями, як кримінальне та кримінально-процесуальне
право, проявляються дуже виразно, однак в українській правовій системі вони не мають
вираженої специфіки. Як і у випадках з іншими галузями, кримінальне право і кримінальний
процес виступають як системи, забезпечують охорону податкових відносин від найбільш
суспільно небезпечних посягань. Для української правової системи характерна єдність
кримінального права та процесу, що виключає на сьогодні розгляд окремих інститутів цих
галузей як складових податкового права. Це саме стосується і конституційного права. Однак,
як бачимо, більш тісна взаємодія податкового права з цими галузями приводить у Італії до
утворення особливих правових інститутів: податкового кримінального права, податкового
кримінально-процесуального права та податкового конституційного права.

Поділяючи, хоча і не переконливі, погляди Г. Інгроссо, Дж. Аббамонте та Ф. Маффедзоні,
вважаємо, що податкове право – це підгалузь фінансового права, що регулює основи
формування дохідної частини бюджетної системи країни, тобто регулює лише відносини,
пов’язані з рухом грошових коштів від платників податків і зборів до бюджетів відповідного
рівня.

Проаналізувавши новітню італійську податково-правову літературу [18], можемо
стверджувати, що податкове право Італії сьогодні – це комплексна галузь права, яка об’єднує
норми конституційного, адміністративного, кримінального і процесуального права.
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Проведений порівняльно-правовий аналіз поглядів українських та італійських учених щодо
місця податкового права у правових системах України та Італії дозволяє зробити наступні
висновки. Податкове право України – це підгалузь фінансового, що регулює основи
формування дохідної частини бюджетної системи країни, тобто регулює лише відносини,
пов’язані з рухом грошових коштів від платників податків і зборів до бюджетів відповідного
рівня. У свою чергу, податкове право Італії – це комплексна галузь права, яка об’єднує норми
конституційного, адміністративного, кримінального і процесуального права. Концепції, які
склалися у податково-правовій доктрині Італії, є не переконливими в контексті української
правової системи. Вважаємо, що у випадку виокремлення податкового права із системи
фінансового може постати питання щодо існування фінансового права взагалі.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ДЕРЖАВИ
На основі комплексного аналізу наукових джерел визначено структуру

адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави.

Based on complex analysis of scientific works the structure of administrative mechanism to
ensure economic security was defined.
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Конституція України визначає, що основними напрямами державної політики є захист
суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної
безпеки. На сьогодні Україна стоїть на порозі формування цивілізованих ринкових відносин і
входження, у зв’язку із цим, до ряду міжнародних економічних співтовариств. Саме тому
одним з основних завдань органів державної влади є забезпечення сталого економічного
розвитку держави, підтримання економічної рівноваги та гарантування економічної безпеки.

Дослідженням адміністративно-правового механізму забезпечення функцій держави у
різні часи займалося багато відомих учених. Серед них В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко,
О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, Р. А. Калюжний, С. В. Ківалов,
А. Т. Комзюк, О. Ю. Оболенський, В. Я. Малиновський, А. Ф. Мельник, В. К. Шкарупа та ін.
Проте проблеми адміністративно-правового регулювання забезпечення економічної безпеки
в державі розглядалися лише узагальнено та висвітлювалися лише окремі його аспекти.

Метою даної статті є визначення структури адміністративно-правового механізму
забезпечення економічної безпеки. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити
такі завдання: узагальнити наукові погляди на структуру механізму правового регулювання;
з’ясувати особливості змісту адміністративно-правового механізму забезпечення економічної
безпеки; визначити та охарактеризувати складові адміністративно-правового механізму
забезпечення економічної безпеки.

Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави є досить
складним правовим явищем. Він включає в себе ряд елементів, які покликані підтримувати
економічну стабільність у країні, а також попереджати та припиняти будь-які посягання на
неї. На сьогодні серед науковців відсутній єдиний погляд на структуру механізму правового
регулювання, у тому числі на будову механізму забезпечення економічної безпеки.

© Лекарь С. І., 2012
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На думку С. С. Алексєєва, до елементів механізму правового регулювання належать:
юридичні норми, правовідносини, акти реалізації суб’єктивних юридичних прав і обов’язків,
нормативні юридичні акти, правова культура і правосвідомість. У цьому переліку наявні всі
правові явища, які так чи інакше регулятивно впливають на суспільні відносини [1, с. 23].

І. П. Голосніченко визначає механізм правового впливу як систему взаємопов’язаних і
взаємозумовлених елементів, які поділяються на три групи: засоби впливу, проміжні ланки й
об’єкти впливу. До першої з них входять правові принципи, норми, джерела права,
правовідносини. До другої – правосвідомість, правова культура; до третьої – акти реалізації
норм [2, с. 97–104]. Дані положення досить повно відображають структуру механізму
правового регулювання. Однак вони не враховують такого важливого елемента, як акти
тлумачення норм права, значущість яких проявляється в тому, що вони визначають, як
правильно необхідно застосовувати норми чинного законодавства.

Ф. Є. Колонтаєвський виділяє такі основні елементи механізму правового регулювання:
нормативну основу; правові відносини; здійсне’ння суб’єктами їх прав і обов’язків [3, с. 15].
На нашу думку, така структура є не зовсім повною, оскільки не включає таких важливих
елементів, як акти тлумачення норм права та акти їх реалізації.

В. Н. Хропанюк розглядає механізм правового регулювання як систему правових засобів,
за допомогою яких здійснюється упорядкування суспільних відносин відповідно до мети й
завдань правової держави. Основними структурними елементами механізму правового
регулювання він називає: 1) норми права, які встановлюють загальні юридично обов’язкові
правила поведінки тих учасників суспільних відносин, які перебувають у сфері правового
регулювання; 2) правовідносини, що є найважливішим і необхідним елементом реального
життя права; 3) акти реалізації юридичних прав та обов’язків – це фактична поведінка суб’єктів
правовідносин щодо здійснення їхніх прав та обов’язків [4, с. 341–342].

Більш повною є структура механізму адміністративно-правового регулювання,
запропонована Х. П. Ярмакі, який вважає, що вона включає: норми адміністративного права,
адміністративно-правові відносини, акти тлумачення норм адміністративного права і акти
реалізації адміністративно-правових норм [5, с. 49]. Подібної думки дотримується й
О. П. Коренєв, який вважає, що до структури механізму правового регулювання входять такі
елементи: норми права і його принципи, об’єктивовані в нормативно-правових актах, указах
Президента та інших нормативних актах; акти тлумачення норм права, видані уповноваженими
на те організаціями; акти застосування норм права; правові відносини [6, с. 40].

Л. М. Шестопалова визначає механізм правового регулювання суспільних відносин як
комплексне явище, сукупність правових засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів
суспільних відносин приводиться у відповідність до приписів, що містяться у нормах права.
Елементи механізму правового регулювання, на її думку: а) норми права – основа механізму
правового регулювання, оскільки з них, їх змісту, починається дія права на соціальні відносини;
б) правові відносини – суспільні відносини, що відбуваються у визначених нормами права
межах; в) акти реалізації прав і обов’язків – дії суб’єктів щодо здійснення приписів правових
норм; г) акти застосування права; ґ) законність; д) правосвідомість; е) правова культура.
Чинники (явища), що впливають на правове регулювання: законність, правосвідомість, правова
культура [7, с. 157–158].

Цікавою є думка О. Г. Мурашина, який називає три основних, кілька допоміжних і
цементуючий елементи механізму правового регулювання. До основних він відносить:
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юридичну норму, правовідносини, реалізацію учасниками правовідносин їх суб’єктивних
прав і обов’язків. До допоміжних – акти застосування права, а нормативною основою вказаного
вище механізму називає систему правових норм, при цьому певну роль відводить підзаконним
актам, пояснюючи це тим, що законодавець не може приймати правові норми з таким
ступенем деталізації, який гарантував би можливість регулювання усіх суспільних відносин [8,
с. 18–19].

Підсумовуючи зазначене вище, зауважимо, що більшість науковців зійшлися на тому, що
структурними елементами механізму адміністративно-правового регулювання, у тому числі
механізму забезпечення економічної безпеки, є: правові норми, правовідносини,  акти
реалізації норм права та акти тлумачення правових норм. Деякі науковці до вказаної структури
додають ще такі явища, як нормативні акти, юридичні факти, суб’єктів та об’єктів впливу,
принципи та інструменти, методи регулювання, діяльність, спрямовану на забезпечення
економічної безпеки та процедури і алгоритми її реалізації, а також техніки і технології
управління; організаційні структури і управлінський персонал; відповідне забезпечення
(політичне, правове, інформаційне тощо).

Якщо проаналізувати зміст та значення кожного з наведених явищ, які, на думку відповідних
учених, входять до складу досліджуваного нами механізму, то можна відзначити, що не всі з
цих явищ потрібно відносити до елементів зазначеного механізму. Наприклад, це стосується
суб’єктів, адже саме вони застосовують цей механізм, доцільність включення об’єкта також
викликає сумнів, бо саме щодо нього і застосовується цей механізм. Вказівка на діяльність
щодо забезпечення економічної безпеки є зайвою, бо вона характеризує спосіб практичного
застосування механізму. Включення до його складу правовідносин є досить суперечливим,
хоча б з тих міркувань, що механізм і впорядковує ці відносини, він щодо них спрямований, а
тому навряд чи об’єкт упорядкування може сам себе упорядковувати.

Тому є всі підстави вказати на те, що лише ті з елементів, які за своєю спрямованістю та
значенням здатні виконувати роль засобів впливу на певний об’єкт з метою забезпечення
належного стану його існування, доцільно включати до складу адміністративно-правового
механізму забезпечення економічної безпеки держави. Такими є: норми права та нормативні
акти; юридичні факти; акти застосування права, реалізації прав і обов’язків; принципи та
інструменти, методи регулювання, а також процедури і алгоритми реалізації діяльності,
включаючи техніки і технології управління; відповідне забезпечення (політичне, правове,
інформаційне тощо). Саме ця сукупність явищ здатна забезпечити цілеспрямований та
системний вплив на відповідні відносини в сфері економіки з метою приведення її до такого
стану, який характеризується як стан економічної безпеки.

У контексті нашого дослідження звернемо увагу на те, що наведена сукупність елементів
адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави є
неоднорідною за формою прояву, характером існування, природою походження та роллю в
цьому механізмі. На цій підставі необхідно вести мову про те, що з наукового та практичного
погляду доцільно виділити одночасно із змістом цього механізму (сукупність елементів) його
структури (певних взаємопов’язаних блоків цих елементів). Такий підхід забезпечить
можливість поглянути на механізм забезпечення економічної безпеки як цілісне та системно
організоване явище, що виступає частиною державного механізму, а також є засобом
здійснення державного управління в економічній сфері, який має системний і комплексний
характер і здатний забезпечити стабільність економічної сфери.
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У цьому контексті О. С. Саєнко зазначає, що в основі системи зміцнення економічної
безпеки країни лежить відповідний їй механізм, який складається із взаємопов’язаних та
взаємодіючих складових: нормативно-правових, інституційно-організаційних, кадрових,
інформаційно-аналітичних [9, с. 10, 12]. Якщо дещо уточнити структуру, запропоновану
О. С. Саєнком, враховуючи отримані вище результати, то до структури адміністративно-
правового механізму забезпечення економічної безпеки держави доцільно включити такі
блоки з наступним змістом: нормативно-правовий (сукупність норм права та нормативно-
правових актів, юридичні факти); інституційно-організаційний (система уповноважених
органів управління в сфері забезпечення економічної безпеки); процедурно-функціональний
(принципи та інструменти, методи регулювання, а також процедури і алгоритми реалізації
діяльності щодо забезпечення економічної безпеки, включаючи техніки і технології
управління); забезпечувальний (кадрове, інформаційне, матеріально-технічне та інше
забезпечення); інформаційно-аналітичний (аналіз стану розвитку та існування об’єкта
забезпечення). При такому підході ми отримуємо відповідну функціональну, організаційну
та правову єдність, яка втілюється в цьому різновиді механізму правового регулювання, де
єдність забезпечується спільною правовою основою механізму та єдиною природою його
організаційної структури.

Узагальнивши погляди науковців на структуру адміністративно-правового механізму
забезпечення економічної безпеки держави, можна визначити, що основоположним її
елементом є правові норми, а саме норми адміністративного права, які регулюють діяльність
відповідних органів державної влади щодо забезпечення недоторканності національної
економіки, попередження та припинення правопорушень у досліджуваній сфері, а також
притягнення винних осіб до відповідальності. Правові норми адміністративно-правового
механізму забезпечення економічної безпеки держави, як і будь-які інші норми, набувають
загальнообов’язкового характеру лише після їх закріплення у відповідному нормативно-
правовому акті.

Разом з правовими нормами та нормативними актами, в яких вони закріплені, важливе
значення в механізмі забезпечення економічної безпеки держави мають акти офіційного
тлумачення норм права та акти реалізації норм права. Під актами офіційного тлумачення
норм права необхідно розуміти належно оформлені та видані у встановленому порядку
документи компетентних органів та установ, де містяться роз’яснення сутності окремих
правових норм, що сприяє їх правильному застосуванню в процесі забезпечення економічної
безпеки держави. Чинною Конституцією України визначено, що єдиним органом, який має
право офіційно тлумачити Конституцію та закони України, є Конституційний Суд України.
Підзаконні нормативно-правові акти можуть тлумачитися органами та установами, що їх
видали.

Під актами реалізації норм адміністративного права в сфері забезпечення економічної
безпеки держави необхідно розуміти видані відповідними державно-владними суб’єктами
офіційні документи, що відображають стан втілення в життя та виконання правових норм у
сфері забезпечення економічної стабільності держави. Вид таких документів залежить від
суб’єкта, що їх видає, сфери та способу реалізації правових норм.

Наступним не менш важливим елементом адміністративно-правового механізму
забезпечення економічної безпеки держави є юридичні факти, які є підставою виникнення,
зміни чи припинення правовідносин у досліджуваній сфері. У правовій науці під ними
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розуміють конкретні життєві обставини, з якими закон пов’язує існування і розвиток певних
правовідносин.

Наступним елементом адміністративно-правового механізму забезпечення економічної
безпеки держави є методи регулювання. Під ними необхідно розуміти сукупність правових
засобів (прийомів), що застосовуються органами державного управління для забезпечення
регулятивного впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини [10, с. 63]. У
досліджуваній сфері застосовуються ті само методи, що й для регулювання всіх
адміністративних правовідносин, а саме: імперативний, диспозитивний, субординації,
координації, реординації та адміністративного договору. Методи регулювання адміністративних
правовідносин реалізуються шляхом використання приписів, встановлення заборон або
надання дозволів.

Ще одним елементом адміністративно-правового механізму забезпечення економічної
безпеки держави є адміністративні процедури. Вони визначають порядок діяльності органів
державної влади в тій чи іншій ситуації. Адміністративна процедура – це юридично значуща
та законодавчо закріплена частина адміністративного процесу, яка становить окрему
процесуальну дію, що здійснюється за певним порядком, у визначеній послідовності та
спрямована на досягнення певного правового результату [11]. У сфері забезпечення
економічної безпеки держави такі процедури розрізняються залежно від органу, що їх реалізує,
сфери застосування та ситуації, що склалася.

У досліджуваній сфері розрізняють юрисдикційні та неюрисдикційні процедури. Перші з
них є різновидом правоохоронної діяльності та зазвичай пов’язані із застосуванням заходів
адміністративного примусу. Прикладом таких юрисдикційних процедур є притягнення особи
до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, що посягають на
економічну безпеку держави.

До процедур неюрисдикційного характеру в сфері забезпечення економічної стабільності
держави необхідно віднести: процедури з видання нормативних актів управління; процедури
з ухвалення індивідуальних актів управління; процедури застосування адміністративно-
запобіжних заходів; процедури з розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян; процедури
застосування заходів адміністративного припинення; установчі процедури; процедури з
приватизації державного і суспільного майна; реєстраційно-дозвільні процедури; процедури
з реалізації контрольно-наглядових повноважень; процедури у земельних, екологічних,
фінансово-бюджетних, податкових та інших справах.

Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави як
сукупність елементів, що характеризують управлінську діяльність, не може існувати без
належного забезпечення його функціонування різноманітними допоміжними елементами.

Отже, за своєю сутністю досліджуваний нами механізм є сукупністю правових засобів
впливу на суспільні відносини. До їх складу, як показує проведене нами узагальнення думок
науковців, належать такі явища, як норми права, нормативні акти, юридичні факти і акти
застосування права, правовідносини, акти реалізації прав і обов’язків, суб’єктів та об’єктів
впливу, принципи та інструменти, методи регулювання, діяльність, спрямовану на
забезпечення економічної безпеки та процедури її реалізації, а також техніки і технології
управління; відповідне забезпечення (політичне, правове, інформаційне тощо). Кожний з цих
елементів виконує свою особливу роль у процесі забезпечення економічної безпеки держави.
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СУБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У
СФЕРІ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ

Досліджено адміністративно-правове забезпечення та напрями удосконалення
правового забезпечення діяльності суб’єктів експертної діяльності в сфері захисту
суспільної моралі.

Deals with administrative and legal framework for areas of improvement of the legal activities
of expert work in the protection of public morals.

Ключові слова: суспільна мораль, експертна діяльність, адміністративно-правове
забезпечення.

Одним із основних напрямів державного регулювання обігу інформаційної продукції, що
негативно впливає на суспільну мораль, є створення необхідних правових, економічних та
організаційних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від
матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному та морально-психологічному
стану населення.

Відповідного регулювання питань, пов’язаних із проведенням експертизи продукції й
видовищних заходів сексуального та еротичного характеру, а також продукції, що містить
елементи або пропаганду культу насильства, жорстокості, порнографії та надання висновків
про відповідність такої продукції чинному законодавству про захист суспільної моралі й
можливість її обігу на території України, не існує.

Основною метою даної статті є визначення суб’єктів експертної діяльності у сфері захисту
суспільної моралі та дослідження адміністративно-правового забезпечення їх діяльності.

Окремі питання у сфері захисту суспільної моралі висвітлювалися такими вітчизняними
та зарубіжними науковцями, як А. Блохонька, Л. Вавілова, І. Вашкевич, Г. Вигівська,
І. Гавриленко, В. Костицький, Г. Красноступ, С. Кочоян, І.  Трофименко та інші.

Законом України „Про захист суспільної моралі” [1] визначено, що експертну діяльність у
сфері обігу продукції та видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру здійснюють
винятково органи державної влади. Так, вноситься чітке обмеження щодо здійснення
експертизи недержавними спеціалізованими установами чи ліцензованими експертами, що
здійснюють свою діяльність з метою отримання доходу.

Законом визначено спеціально уповноважений орган, який здійснює таку діяльність – це
Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. Проте побудова структури
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самої Комісії, її правового статусу та Положення про діяльність визначають подвійну структуру
цього державного органу.

По-перше, Комісія є постійним позавідомчим державним експертним і контролюючим
органом, який діє відповідно до Закону та чинного законодавства України і відповідає за
утвердження здорового способу життя, належний стан моральності суспільства, контролює
обіг продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.

Національна комісія формується з провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти,
психіатрів, сексопатологів, фахівців у галузі інформації та інших, які рекомендуються для
участі у роботі Національної комісії установами і організаціями, в яких вони працюють.
Чисельність і персональний склад Національної комісії та положення про неї затверджуються
Кабінетом Міністрів України за поданням її голови. Члени Національної комісії не можуть
бути засновниками (співзасновниками) чи мати фінансову зацікавленість у жодному засобі
масової інформації чи телерадіокомпанії. Голова та його заступники працюють у Національній
комісії на постійній основі, решта членів Національної комісії – на громадських засадах.

Отже, можемо говорити про те, що члени Комісії не є державними службовцями, фактично
не перебувають на службі, здійснюють свою діяльність у Комісії на громадських засадах і її не
можна назвати професійною.

Аналіз нормативного забезпечення діяльності Національної експертної комісії з питань
захисту суспільної моралі вказує на необхідність визначити спеціалістами із здійснення
експертної діяльності не членів Комісії, а державних службовців апарату забезпечення
діяльності Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.

Складна структура побудови цього державного органу та установлених зв’язків між
членами Комісії та співробітниками апарату визначена у нормативних документах.

Для порівняння проаналізуємо систему суб’єктів судової експертизи. Законом України
„Про судову експертизу” [2] визначено коло суб’єктів судово-експертної діяльності. Так, судово-
експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, у окремих випадках судові
експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ
належать такі:

– науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;
– науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні

установи Міністерства охорони здоров’я України;
– експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України,

Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.
Для проведення експертизи в сфері захисту суспільної моралі залучаються виключно

спеціалісти із членів апарату Національної комісії.
Відповідно до Інструкції про порядок проведення експертизи Національною експертною

комісією України з питань захисту суспільної моралі спеціаліст зобов’язаний:
– приймати документи і матеріали для виконання експертизи;
– проводити повні, обґрунтовані та об’єктивні дослідження;
– дотримуватися встановлених строків і порядку проведення експертизи;
– повідомити в письмовій формі безпосереднього керівника про неможливість її

проведення, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції спеціаліста або якщо
наданих йому матеріалів недостатньо для вирішення поставленого питання, а витребувані
письмовим запитом додаткові матеріали не були отримані;
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– вказувати у висновку на всі факти, які сприяють чи можуть сприяти вчиненню
правопорушення;

– вживати заходів щодо збереження наданих об’єктів експертизи, не допускати їх знищення
або пошкодження.

Під час проведення експертного дослідження спеціаліст Національної експертної комісії
України з питань захисту суспільної моралі має право:

– направляти запит про надання додаткових матеріалів з питань, що відносяться до
компетенції Національної комісії;

– вносити пропозиції щодо створення експертної групи для проведення експертизи;
– письмово викласти окрему думку, у випадку незгоди з висновком експертної групи;
– ініціювати передання спірних питань експертної діяльності на розгляд науково-

консультативної ради Національної комісії та Національної комісії.
Специфіка роботи експерта визначає ряд обмежень під час здійснення його діяльності.

Так, нормативно-правовими актами визначено, що спеціаліст, який здійснює експертні
дослідження в сфері захисту суспільної моралі, не має права вступати у непередбачені стосунки
з особами, які прямо чи опосередковано зацікавлені у результатах дослідження; зберігати
надані на дослідження документи, матеріали та об’єкти експертизи поза службовим
приміщенням. Експерту забороняється самостійно розпочинати та  проводити експертизу
без відповідної резолюції Голови Національної комісії; самостійно вибирати вихідні дані (будь-
яка інформація, що міститься у наданих на дослідження документах і матеріалах та може бути
повідомлена і уточнена лише заявником) для проведення дослідження, якщо вони відображені
в наданих документах і матеріалах неоднозначно.

Як зазначалося вище, експертиза у сфері захисту суспільної моралі може бути простою та
складною. Для проведення складних експертиз можуть створюватися експертні групи. У разі
потреби, для проведення складних експертиз можуть залучатися на громадських засадах
представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ і громадських
організацій, а також окремі фахівці у зазначеній сфері.

Рішення про створення експертної групи приймає Голова Національної комісії або його
заступник за поданням начальника відповідного управління апарату Національної комісії.
Про створення експертної групи готується розпорядження, яким затверджують склад групи,
визначають її керівника, мету створення та основні завдання, а також строки виконання
поставлених перед групою завдань.

Керівник експертної групи виконує організаційні функції, а саме:
– проводить нараду експертної групи, на якій ознайомлює її членів з матеріалами, які

надійшли на дослідження;
– організовує розробку спільної програми досліджень, у тому числі з визначенням

послідовності та термінів виконання окремих досліджень, у разі неузгодження дій групи при
виконанні досліджень чи порушення їх послідовності та повідомляє про це Голову Національної
комісії;

– організовує попереднє вивчення об’єктів експертизи членами групи;
– організовує взаємодію членів групи, контролює строки проведення окремих досліджень

і координує виконання всієї програми досліджень;
– організує проміжні та підсумкові наради експертної групи.
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Проте необхідно зазначити, що відповідно до Закону України „Про захист суспільної моралі”
експертизу можуть проводити тільки визначені спеціалісти державного органу. У зв’язку з
цим не зрозумілою стає роль залучених спеціалістів із інших державних органів, наукових
установ та громадських організацій, а також окремі фахівці у зазначеній сфері. Очевидно, що
у нормативних документах, що регламентують діяльність експертних груп, повинно бути
чітко визначено правовий статус таких груп та особливо зазначено правовий статус залучених
до проведення експертизи осіб.

Даний вид експертиз у сфері захисту суспільної моралі є досить складним за своєю сутністю
і потребує залучення різних спеціалістів із медицини, журналістики, мистецтвознавства,
релігієзнавства тощо. Проте їх статус у проведенні експертиз не може бути визначений нарівні
із спеціалістом, що виконує експертне дослідження. Тому вони можуть залучатись як незалежні
експерти-фахівці в певній сфері діяльності. Але питання про те, щоб залучати їх до проведення
експертного дослідження в складі експертної групи необхідно додатково нормативно
урегулювати.

Як виняток, для розгляду спірних питань щодо експертної діяльності, які потребують
колективного обговорення, за ініціативою керівників відповідних структурних підрозділів
апарату Національної комісії можуть бути винесені на розгляд науково-консультативної ради
Національної комісії та на засідання Національної комісії.

Рішення про внесення таких питань до порядку денного засідання науково-консультативної
ради Національної комісії та Національної комісії приймає голова Національної комісії. Крім
того, голова може самостійно ініціювати винесення спірних питань експертної діяльності на
розгляд науково-консультативної ради Національної комісії та Національної комісії.

На підставі цього можемо зробити висновок про те, що експертом у сфері захисту суспільної
моралі може бути виключно державний службовець (спеціаліст) із складу апарату
Національної комісії з питань захисту суспільної моралі. Члени Національної комісії, науково-
консультативна рада можуть надавати рекомендаційні, дорадчі висновки. Уся відповідальність
за  об’єктивність, достовірність, повноту, обґрунтованість експертних висновків лежить на
спеціалістові апарату та голові Національної комісії, який затверджує експертні висновки.

Члени Національної комісії, науково-консультативна рада є фактично дорадчим органом
у експертній діяльності.

Водночас необхідно зазначити, що саме членами Національної експертної комісії з питань
захисту суспільної моралі приймаються рішення щодо запровадження методик проведення
експертних досліджень, встановлення критеріїв щодо визначення тих чи інших питань тощо.
Тому, як окремий специфічний суб’єкт експертної діяльності, необхідно визначити і членів
самої Національної комісії.

Більше того, на своїх засіданнях вони мають право розглядати окремі питання щодо
найбільш складних випадків експертиз. Саме загальним рішенням комісії затверджуються
окремі, визначені головою Національної комісії експертні висновки.

Окремим суб’єктом експертної діяльності є голова Національної експертної комісії з питань
захисту суспільної моралі. До його повноважень входить:

– надання дозволу щодо початку здійснення експертного дослідження;
– винесення спірних питань експертної діяльності на розгляд Науково-консультативної ради

Національної комісії та Національної комісії;
– затвердження експертних висновків з питань захисту суспільної моралі.
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Окремим суб’єктом експертної діяльності у сфері захисту суспільної моралі можна
визначити судових експертів, що мають дозвіл на проведення мистецтвознавчих експертиз.

Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року „Про затвердження Інструкції
про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних
досліджень” визначено, що до об’єктів мистецтвознавчої експертизи належать твори мистецтва,
а саме: монументального та станкового живопису, графіки, декоративно-ужиткового
мистецтва, пам’ятки архітектури, скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, нотна
література; друкована продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія з метою віднесення їх до
порнографічної чи еротичної та такої, що пропагує культ насильства та жорстокості.

Одним із головних завдань мистецтвознавчої експертизи є визначення відповідності
продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі. Водночас у Реєстрі методик
проведення судових експертиз відсутні методики, за якими можна було встановити відповідність
продукції нормам законодавства про захист суспільної моралі.

Тому, відповідно до завдань, які ставляться до даного виду експертних досліджень, судових
експертів, що здійснюють мистецтвознавчі експертизи, необхідно віднести до суб’єктів
експертної діяльності в сфері захисту суспільної моралі.

Структура апарату Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі
включає спеціально визначене управління – Управління експертних досліджень та аналізу.
Управління, в свою чергу, в своїй структурі має відділ експертизи продукції, що містить
пропаганду культу насильства, жорстокості і порнографії, відділ експертизи обігу продукції і
видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру.

Щодо спеціальних вимог до спеціалістів, що проводять експертні дослідження в сфері
захисту суспільної моралі, у законодавстві не визначено. Проте у Положенні про відділ
експертизи продукції, що містить пропаганду культу насильства, жорстокості і порнографії
Управління експертних досліджень та аналізу Національної експертної комісії України з питань
захисту суспільної моралі визначені спеціальні вимоги до начальника відділу. Так, начальник
відділу повинний на рівні користувача знати та використовувати необхідні для роботи
програмні засоби, уміти працювати на комп’ютерній техніці та вільно володіти державною
мовою.

Начальник відділу повинний мати вищу освіту відповідного професійного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній
службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на
керівних посадах у інших сферах економіки не менше 5 років за потреби, виходячи із виконання
структурним підрозділом основних завдань і функцій.

Крім того, начальник відділу повинний знати нормативно правові документи, що регулюють
діяльність Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі та порядок
підготовки і внесення проектів нормативно-правових актів з напряму діяльності відділу.

Визначено, що начальник відділу повинний знати основи державного управління,
економіки, права та політології, культурології, мистецтвознавства, історії, соціології, медицини
(сексології, психіатрії), психології, книговидання, літературознавства, інформаційного простору
України; методологію проведення мистецтвознавчої експертизи; основи судочинства; форми
та методи роботи із засобами масової інформації; ділову мову та правила ділового етикету;
правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.
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Вимоги щодо особи спеціалістів, що здійснюють експертні дослідження, визначені у їх
Посадових інструкціях. Для прикладу розглянемо посадову інструкцію провідного спеціаліста
відділу експертизи обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру
Управління експертних досліджень та аналізу Національної експертної комісії України з питань
захисту суспільної моралі.

Так, зазначеною інструкцію визначено, що на посаду провідного спеціаліста може бути
призначена повнолітня, дієздатна особа, яка має вищу або базову вищу освіту, за умови
продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, та стаж
роботи в державній службі на посаді спеціаліста І категорії не менше двох років. При виконанні
своїх посадових обов’язків провідний спеціаліст повинний знати та керуватися Конституцією
України, Кодексом законів про працю України, законами України „Про державну службу”,
„Про захист суспільної моралі”, „Про боротьбу з корупцією”, Положенням про Комісію,
Положенням про апарат Комісії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами
та розпорядженнями керівництва апарату Національної комісії, іншими нормативними актами,
що регулюють експертну роботу, державну службу та сферу зміцнення моральних засад
суспільства.

Він повинний знати порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних
актів; основи державного управління та права; правила та норми охорони праці та
протипожежного захисту.

Спеціаліст повинний досконало знати державну мову, знати та застосовувати ділову мову
та правила ділового етикету; знати та керуватись у роботі інструкцію з діловодства. Провідний
спеціаліст повинний на рівні користувача знати основні принципи роботи на комп’ютері та
необхідні для роботи програмні засоби.

Отже, підзаконними актами визначаються спеціальні вимоги щодо спеціалістів, що
здійснюють експертні дослідження у сфері захисту суспільної моралі.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ
ВІДНОСИН МІЖ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті досліджено міжбюджетні відносини між органами місцевого

самоврядування в Україні. Розглянуто права і обов’язки органів місцевої влади щодо
розподілу і перерозподілу бюджетних ресурсів та основні нормативно-правові акти, що
регулюють міжбюджетні відносини між різними територіальними рівнями бюджетної
системи, в т.ч. на горизонтальному рівні.

This article explores the interbudgetary relations between local authorities in Ukraine. It
considers the rights and obligations of local authorities regarding distribution and redistribution
of the budgetary resources, and main legislative acts that regulate the interbudgetary relations
between various levels of local athorities, including the horizontal level.

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, міжбюджетні відносини.

Фінансовою базою, що забезпечує виконання органами місцевої влади власних і
делегованих державою повноважень, є місцеві бюджети. Саме вони виступають фондом
акумулювання, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів для задоволення
життєдіяльності населення регіонів. Однак останні роки, коли майже всі об’єкти соціальної
сфери передані у відання місцевих органів влади, навантаження на територіальні бюджети
значно зросло. Темпи зростання бюджетних витрат перевищили темпи зростання доходів, а
це, в свою чергу, загострило як внутрішні, так і зовнішні проблеми соціально-економічного
розвитку регіонів, бо в умовах, коли темпи зростання витрат перевищують темпи зростання
доходів, у територіальних бюджетах держави не вистачає коштів для забезпечення мінімальних
соціальних стандартів населення. Зростання ще більше актуалізує питання щодо розподілу
фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів, методів формування доходів, ефективного
використання бюджетних коштів, їх статусу.

Для кожного органу місцевого самоврядування формування та виконання бюджету
полягає у залученні дохідних джерел, які повинні бути достатніми для фінансування своїх
видаткових зобов’язань. Відповідно, відносини між органами місцевого самоврядування
насамперед спрямовані на розмежування видаткових повноважень і дохідних джерел та
визначення обсягів міжбюджетних трансфертів.

До речі, зі статусом бюджетів базового рівня (бюджетами місцевого самоврядування)
особливих питань не виникає, тоді як у районних і обласних бюджетах виникають проблеми
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щодо права власності на доходи цих бюджетів і з’ясування того, що є спільним інтересом
територіальних громад, для забезпечення яких вони саме й створюються. Природно, що
існування подібних проблем негативно впливає на стан міжбюджетних відносин на місцевому
рівні. Можливо, на їх вирішення позитивно вплинула б адміністративно-територіальна
реформа, яка до сьогодні не реалізована.

Систему міжбюджетних відносин між областю і районом значною мірою формують
обласні органи влади, тобто обласний рівень місцевої влади є першим контролюючим центром
розподілу між відповідними місцевими бюджетами. Обласні органи влади повинні бути
наділені правом визначати: 1) як розподілятимуться бюджетні ресурси на її території; 2) яким
буде ступінь вирівнювання районних бюджетів; 3) як буде здійснюватися допомога економічно
більш розвиненим (або менш розвиненим) районам для підтримки їхньої інфраструктури;
4) як зацікавити органи місцевої влади мобілізувати кошти на своїх територіях тощо. На жаль,
чинне конституційне та бюджетне законодавство України не створює належним чином
необхідних умов для ефективного та справедливого розподілу коштів, який здійснюється на
обласному та районному рівнях.

Питання міжбюджетних відносин між міською радою та районною у місті радою
регулюються здебільшого на місцевому рівні. У ст. 68 Бюджетного кодексу України зазначено
лише, що склад доходів і видатків бюджетів районів у містах (у разі їхнього створення)
визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у містах радам.
Відповідно до ч. 2 ст. 63 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні” доходи місцевих
бюджетів районних у містах рад (у разі їхнього створення) формуються відповідно до обсягу
повноважень, що визначаються відповідними міськими радами. Відповідно до ч. 2 ст. 64 цього
Закону районні в містах ради (у разі їхнього створення) та їхні виконавчі органи самостійно
розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їхнього
використання.

Засади міжбюджетних відносин між районними бюджетами та іншими місцевими
бюджетами, трансферти до них визначаються щорічними законами про Державний бюджет
України та регулюються Бюджетним кодексом України.

У бюджеті місцевого самоврядування можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти:
1) дотація вирівнювання із районного бюджету; 2) кошти, що передаються до районного
бюджету; 3) субвенції (на утримання об’єктів спільного користування; на ліквідацію негативних
наслідків діяльності об’єктів спільного користування; інвестиційні субвенції на будівництво
або реконструкцію об’єктів спільного користування; субвенції на виконання власних
повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їхніх об’єднань;
інші субвенції).

Міжбюджетні відносини на місцевому рівні одночасно стосуються як дохідної, так і
видаткової частини місцевих бюджетів. Наприклад, для бюджетів – отримувачів дотацій чи
субвенцій – ці міжбюджетні трансферти є доходами, а для тих, хто їх надає – видатками. Крім
того, бюджетні доходи і видатки є взаємозалежними категоріями, окремі з них ураховуються
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, тобто органи місцевого самоврядування
при встановленні розмірів деяких видатків одразу можуть розраховувати на їхнє часткове
фінансування за рахунок міжбюджетних трансфертів.

Бюджетний кодекс України розглядає питання розмежування видаткових повноважень і,
відповідно, міжбюджетних відносин як наділення відповідною компетенцією тих чи інших
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місцевих рад, так і щодо фінансування конкретних видів видатків із різних місцевих бюджетів.
Отже, проблема розмежування видатків крізь призму міжбюджетних відносин є частиною
іншої проблеми, пов’язаної з розмежуванням повноважень і предметів відання між органами
місцевого самоврядування. При розмежуванні видів видатків між місцевими бюджетами
необхідно брати до уваги такі критерії, як повнота надання послуги та наближення її до
безпосереднього споживача. Ці критерії забезпечують раціональний розподіл коштів між
бюджетами та їхнє більш ефективне використання. Відповідно до норми ст. 86 Бюджетного
кодексу України розмежування видатків між місцевими бюджетами здійснюється на основі
принципу субсидіарності (цей принцип закріплено і у ст. 7).

Відповідно до ст. 85 Бюджетного кодексу України держава може передати Раді міністрів
Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування право здійснювати
видатки тільки за умови відповідної передачі бюджетних ресурсів у вигляді закріплених за
відповідними бюджетами загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) або
їхньої частки, а також трансфертів із Державного бюджету України. Відповідно до ст. 93
передача прав на здійснення видатків на виконання делегованих державних повноважень до
бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань може здійснюватися за рішеннями
районної або міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим чи міст обласного
значення) ради з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.

Міські (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення)
ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень
районній раді з відповідними коштами районному бюджету у вигляді міжбюджетного
трансферту. Районні ради можуть передавати частину видатків на виконання делегованих
державних повноважень міській раді (міста республіканського Автономної Республіки Крим
і міста обласного значення) з відповідними коштами міському бюджету у вигляді
міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі спільних рішень відповідних
рад і укладення договору. Тобто у такому випадку міжбюджетні відносини передують іншим
правовідносинам, а саме цивільним, до яких повинні застосовуватися норми Цивільного
кодексу України. Питання укладення договорів між органами місцевого самоврядування,
їхнього виконання і відповідальності за невиконання або неналежне виконання недостатньо
досліджене в юридичній науці.

Вагомим внеском для системи міжбюджетних відносин, визначених новою редакцією
Бюджетного кодексу України, стало запровадження програмно-цільового методу використання
бюджетних ресурсів для бюджетів усіх рівнів. Його зміст полягає в тому, що розпорядники
бюджетних коштів отримують кошти не просто для фінансування своєї діяльності, а на
досягнення конкретних цілей, передбачених відповідною програмою. На всіх стадіях
бюджетного процесу його учасники повинні оцінювати ефективність виконання бюджетних
програм. Отже, основним елементом вказаного вище методу постає бюджетна програма,
яка визначається як сукупність заходів, спрямованих на досягнення мети, завдань та
очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів
відповідно до покладених на нього завдань.

Позитивними змінами для оптимізації міжбюджетних відносин, закладеними в Бюджетному
кодексі України, є зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів. Так, ст. 64 Бюджетного
кодексу України передбачено віднесення деяких доходів державного бюджету до місцевих
бюджетів, зокрема: 50 % плати за користування надрами загальнодержавного значення, 50 %
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збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення, плати за
ліцензії та сертифікати, державну реєстрацію, 50 % збору за спеціальне використання лісових
ресурсів державного значення.

Ст. 69 Бюджетного кодексу розширено джерела формування доходів, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, шляхом зарахування в повному обсязі
плати за землю, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва (до бюджету розвитку),
плати за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком
плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів автозаправними
станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних
місцевих рад; фіксованого податку на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності,
надходжень від адміністративних штрафів, а також податку на нерухоме майно (нерухомість),
відмінне від земельної ділянки, з віднесенням його до місцевих податків і зборів.

Ст. 108 Бюджетного кодексу установлено для стимулювання місцевих органів влади до
нарощування доходів бюджету перераховувати до загального фонду місцевих бюджетів 50 %
надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного збору понад річні розрахункові
обсяги, визначені в законі про Державний бюджет України за загальним фондом у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ст. 69 Бюджетного кодексу збільшено з 20 до 50 % норматив зарахування до спеціального
фонду бюджетів місцевого самоврядування (до сільських, селищних, міських бюджетів) збору
за забруднення навколишнього природного середовища і грошових стягнень за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності.

У статтях 88–90 визначено перелік видатків місцевих бюджетів, що враховуються при
встановленні міжбюджетних трансфертів, за рахунок видатків на фінансування позашкільної
освіти, центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів і центрів професійної реабілітації інвалідів,
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальні гуртожитки для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, закладів та установ комунальної власності, яким надано
статус національного, виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги, утримання позашкільної освіти (заходи районного значення з позашкільної роботи
з дітьми).

У статті 94 Бюджетного кодексу України вміщено важливе нововведення щодо фінансових
нормативів бюджетного забезпечення, які розраховуватимуться на підставі державних
соціальних стандартів і нормативів. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом
видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, необхідно
розраховувати на підставі таких стандартів і нормативів. Так, встановлюється чітка прив’язка
соціальних пріоритетів розвитку до обсягу видатків місцевих бюджетів, завдяки чому можна
досягнути соціальних цілей, адресності соціальних виплат, підвищити ефективність
використання коштів.

Оновлена модель міжбюджетних відносин потребує подальшого реформування з метою
посилення самостійності місцевих бюджетів, удосконалення міжбюджетних відносин і
стабілізації місцевих бюджетів. Зокрема, формула визначення обсягу трансфертів потребує
більшого врахування регіональних особливостей, таких як: щільність проживання, віддалення
від осередків надання послуг, реальної кількості споживачів послуг та ін. Зміни до системи
міжбюджетних відносин, внесені новою редакцією Бюджетного кодексу України, дозволяють
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зазначити про оптимізацію бюджетної системи на місцевому рівні, очікуване збільшення
обсягів надходжень, підвищення ефективності мобілізації та витрачання коштів, про створення
умов місцевій владі для формування стратегічних планів розвитку. Незважаючи на позитивні
зміни, внесені Бюджетним кодексом України, що дозволяють зміцнити систему місцевих
бюджетів та оптимізувати міжбюджетні відносини, на сьогодні існує ряд проблем, які необхідно
вирішити. Отже, нова редакція Бюджетного кодексу не стала очікованою реформою бюджетної
системи, але створила правові передумови для проведення реформ у бюджетній сфері з
метою удосконалення бюджетної системи України.

До ухвалення Податкового кодексу України практика вітчизняного місцевого
оподаткування мала ряд суттєвих недоліків, серед яких основними були: наявність місцевих
податків і зборів, витрати на адміністрування яких значно перевищували надходження;
відсутність правових механізмів у органів місцевого самоврядування щодо запровадження
на своїй території податків і зборів для виконання своїх зобов’язань; незацікавленість місцевих
органів влади в нарощуванні власної податкової бази; низька фіскальна ефективність цих
платежів; відсутність у структурі місцевих податків і зборів вагомих джерел надходжень.

Зазначені вище недоліки частково були усунені після ухвалення Податкового кодексу
України. Насамперед необхідно зазначити, що цим нормативно-правовим актом значно
зменшено кількість місцевих податків і зборів із одночасним упровадженням альтернативних
платежів, необхідних для фінансового забезпечення розвитку регіонів. Відповідно до статті 10
Податкового кодексу України, до місцевих податків віднесено податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, та єдиний податок. До місцевих зборів належать: збір за
провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця паркування транспортних
засобів, туристичний збір.

Загалом у Податковому кодексі України функціональні механізми місцевого оподаткування
зазнали кардинальних змін. Так, важливе значення для розбудови інституту місцевого
оподаткування матиме введення в дію у 2012 р. податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, який успішно функціонує в зарубіжних країнах світу, посідаючи значне
місце в доходах місцевих бюджетів. Механізм стягнення податку на нерухоме майно
побудований так, щоб сприяти детінізації майнових відносин, розвитку інституту приватної
власності, зменшенню неконтрольованого зростання цін на житло.

У загальносвітовій практиці оподаткування почали широко застосовувати плату за
паркування транспортних засобів. Удосконалення механізму її справляння в Податковому
кодексі України сприятиме покращанню фінансового забезпечення органів місцевого
самоврядування. З метою розвитку інфраструктури туризму в територіальних громадах до
структури місцевих податків і зборів включено туристичний збір, який є аналогом курортного.

Значну увагу в основному податковому нормативно-правовому акті приділено
удосконаленню адімінстрування місцевих податків і зборів, зокрема розширенню
повноважень органів місцевої влади, а саме:

– міські, сільські, селищні ради в межах своїх повноважень приймають рішення про
встановлення місцевих податків і зборів;

– граничні ставки по місцевих податках і зборах встановлено відповідно до Податкового
кодексу від 2 грудня 2010 року № 2755-VI;

– місцеві органи влади відповідно до переліку місцевих податків і зборів самостійно
приймають рішення про доцільність впровадження окремих податків і зборів;
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– сільські, селищні, міські ради не мають права встановлювати індивідуальні пільгові ставки
місцевих податків і зборів для окремих юридичних та фізичних осіб або звільняти їх від сплати
таких податків і зборів;

– у разі якщо сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення
відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковим для виконання згідно з положеннями
Податкового кодексу України, такі податки та збори справляються із застосуванням мінімальної
ставки місцевих податків і зборів;

– центральний орган Державної податкової служби України затверджує форми податкових
декларацій (розрахунків) з місцевих податків і зборів, а у разі потреби надає методичні
рекомендації щодо їх заповнення.

Необхідно зазначити, що в липні 2011 р. Верховною Радою України було ухвалено Закон
України № 3609-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України”,
відповідно до якого зазнали деяких уточнень окремі положення статей 263, 266, 267, 267. Вони
стосуються справляння туристичного збору (уточнено перелік осіб, які прибули на лікування,
оздоровлення та реабілітацію, розширено перелік лікувально-оздоровчих закладів тощо), а
також збору за місця для паркування транспортних засобів (ставки збору за місця для
паркування транспортних засобів).

Реформа місцевих податків і зборів, що була встановлена в Податковому кодексі України
та інших нормативно-правових актах, сприяла гармонізації інтересів державних і місцевих
органів влади та фінансовому забезпеченню територіальних громад власними ресурсами
для виконання своїх зобов’язань. Разом з тим останні роки при постійному недофінансуванні
соціальної сфери територій, замість пошуку шляхів збільшення витрат на ці цілі, основна
увага приділялася розробці технічних питань, різних методик, пошуку нових формул розподілу
фінансових ресурсів між бюджетами. Звичайно це важливо, але не це головне. Необхідна
виважена державна політика у сфері міжбюджетних відносин між органами місцевого
самоврядування, визначення основних пріоритетів. Про це свідчить і світова практика. У
зарубіжних країнах економічна і соціальна стабільність забезпечується ще й тому, що уряд іде
на компроміси, не допускаючи бюджетного екстремізму, здійснює державне регулювання
міжбюджетних потоків і нормування фінансових ресурсів.
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Присвячено визначенню та характеристиці засобів публічного адміністрування сферою
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адміністративна відповідальність.

Сьогодні відбуваються масштабні й глибокі зміни як в українській науці, так і в суспільстві,
що є її носієм і творцем, а також у навколишньому світі, до якого ми й наша наука нині є
відкритими. Сучасний світ швидко змінюється, стає дедалі складнішим і різноманітнішим,
глобалізованим і постіндустріальним.

Уже з другої половини минулого століття відбувалися масштабні, глибокі якісні зміни в
економіках найрозвиненіших країн, поволі набуваючи всесвітнього характеру завдяки
процесам глобалізації (технологічної, фінансово-економічної, медіальної, ідеологічної).
Традиційне домінування матеріального виробництва в економіках розвинених країн поволі
послаблюється. Розвиток міжнародної економіки сьогодні визначає сферу так званої
економіки знань. Тому на сьогодні сфера науки підсилена розвитком новітніх інформаційних
і комунікаційних технологій.

Отже, роль науки в такому суспільстві зросла, вона є не орнаментальною і не залишковою,
а багато в чому визначальною для розвитку суспільства, країни, для її успіху в оточенні інших
країн і народів. З огляду на це, вже наприкінці ХХ ст. у розвинених країнах розпочалося
активне переосмислення ролі й місця науки в житті сучасних суспільств і, ширше, у розвитку
всього людства. А, як наслідок, відбувається акцентування трансформації засобів публічного
адміністрування сферою науки.

Важливі аспекти засобів публічного адміністрування, у тому числі сферою науки,
досліджувалися багатьма відомими науковцями. Так, теоретичні напрацювання стосовно
даного  адміністративно-правового інституту містяться у працях: В. Авер’янова, О. Андрійко,
В. Ведяхіна, І. Голосніченка, А. Градовського, Р. Калюжного, С. Ківалова, Т. Коломоєць,
В. Колпакова, А. Коренєва, Н. Коркунова, А. Кудашкіна, О. Кузьменко, О. Лейста, А. Малько,
А. Ноздрачова, Л. Петражицького, Ю. Тихомирова, А. Шергіна, Г. Шершеневича, Ю. Якимець
та ін.
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Складність ситуації, в якій опинилася українська наука, в тому, що чомусь вона на сьогодні
залишається осторонь світових наукових тенденцій і тому потрібно діяти у двох напрямах
одночасно – наполегливо відтворювати власну національну науку, позбавляючись від тягаря
радянського минулого, і, разом з цим, інтегруватися у наукове довкілля світового співтовариства.

За таких умов виникає потреба в дослідженні природи, особливостей, системи сфери
науки, механізму її адміністративно-правового регулювання, і розробленні на цій основі
пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення засобів публічного адміністрування сферою
науки.

Тому метою наукової статті є з’ясування сутності та визначення особливостей засобів
публічного адміністрування сферою науки в Україні.

Термін „засоби” визначається семантичною та понятійною дифузністю (розмитістю) як
термін загальновживаний. Загалом, складається унікальна ситуація – термін використовується
в межах юридичної науки та (певною мірою) практики досить широкого, проте усталеного
відповідного поняття сьогодні не існує. Ці факти зумовлюють проведення тематичних
досліджень, оскільки, за влучним твердженням Н. І. Хабібуліної, „… виключено, щоб
юридичний термін позначав поняття з неусталеним змістом і щоб термін з’явився раніше,
ніж поняття” [1, с. 31].

У словниках також не дається „самостійне” визначення категорії „засоби”, увага
акцентується суто на засобах виробництва: „… до засобів виробництва відносяться, по-перше,
предмети праці, які є об’єктом людського впливу, у сучасних виробничих процесах, до них
відноситься і сировина, тобто предмети природи, яких уже піддано певному впливу з боку
людини, видозмінені її працею; по-друге, засоби праці – це сукупність усіх речових елементів,
які людина використовує для впливу на предмет праці (знаряддя виробництва, виробничі
будівлі, транспорт, сховища для сировини та продукції, земля, яка обробляється)” [2, с. 391].

Стосовно цього зауважимо, що такий найбільш поширений погляд на сутність категорій
„засоби” та „засоби здійснення діяльності” не є єдиним (і тим більше – єдино правильним),
адже уособлює собою лише частину понятійного змісту цих категорій. Так, у найзагальнішому
розумінні, засобом є матеріальні та духовні умови, необхідні для досягнення поставлених
цілей [3, с. 50]. Більш конкретними є положення К. Маркса (які виходять за межі звичної для
радянських філософських джерел формули): під засобом можна розуміти свідомість, волю,
трудову активність людини, його перетворюючий вплив на природу [4, с. 357]. Такий підхід
істотно збагачує понятійне навантаження категорії „засоби”, адже включає до її складу не
тільки техніку певного роду (яка зводиться в кінцевому підсумку до предметів, явищ
матеріального характеру), а й свідомі діяльні акти з використання цієї техніки, тобто технологію
застосування технічних засобів. Ця категорія в такому випадку відображає діалектичну єдність
техніки й технології, інструментів і діяльності [5, с. 22].

Водночас категорія „засоби” не має термінологічної самодостатності в юридичному
просторі, тобто не є терміном юридичним, і, відповідно, не має самостійної дефініції, а
компонент-модифікатор „правові” підтверджує свою належність юридичній терміносистемі.
Отже, доцільно кваліфікувати це словосполучення як складений термін, а не
терміносполучення.

Поняття „правові засоби” в загальній теорії права розкривається неоднаково. Досить часто
воно розглядається в контексті понять „правовий вплив”, „правове регулювання”. При цьому
вважається, що ці засоби утворюють цілісний, системний юридичний механізм, що забезпечує
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врегулювання всієї сукупності суспільних відносин, які є предметом правового регулювання.
Система правових засобів, згідно з таким твердженням, є механізмом правового регулювання,
основними структурними елементами якого виступають норми права, правовідносини й
акти реалізації юридичних прав й обов’язків.

Питання правових засобів – це не стільки питання відокремлення в особливий підрозділ
тих чи інших фрагментів правової дійсності, скільки питання їх особливого бачення в чітко
визначеному ракурсі – їх функціонального призначення, їх ролі як інструментів вирішення
соціальних завдань. Іншими словами, перед нами ті самі, наприклад, юридичні норми, заходи
заохочення, санкції, але які постають як функціональні явища, інструменти реалізації сили,
цінності права.

Наведена характеристика цілком стосується і поняття адміністративно-правових засобів,
які є видовою категорію стосовно зазначеного вище терміна. Узагальнюючи існуючі позиції
можна з упевненістю говорити, що під адміністративно-правовими способами розуміються
засоби впливу держаних органів та органів місцевого самоврядування (посадових осіб)
відповідно до закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і в певній формі на
підлеглі їм органи й громадян.

Адміністративно-правові засоби в комплексі є одним з ефективних структурних елементів
регулятивної діяльності публічних органів, спрямованої на формування і розвиток суспільних
відносин у різних сферах (у тому числі у сфері науки).

Застосування відповідних адміністративно-правових засобів спрямоване на регулювання
цієї галузі. Значення, цілеспрямованість, особливості змісту і порядок застосування
специфічних адміністративно-правових засобів закріплені адміністративним законодавством
України сфери науки (законами та урядовими постановами), а свій розвиток і деталізацію
вони отримують у відомчих нормативних актах і рішеннях місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування.

Отже, на нашу думку, адміністративно-правові засоби публічного адміністрування сфери
науки – це сукупність способів, за допомогою яких публічна адміністрація впливає на суспільні
відносини в сфері науки з метою забезпечення інноваційно-технологічного розвитку країни.

Адміністративно-правові засоби публічного адміністрування сферою науки позначаються
різностороннім характером, при цьому усі вони взаємопов’язані та взаємозалежні, становлять
цілісну систему, перетинаються із засобами адміністрування інших сфер діяльності публічної
адміністрації. Тільки раціональне використання різних засобів у взаємозв’язку, обґрунтований
вибір основних з них, уміле поєднання створюють умови для належного забезпечення
публічного адміністрування сфери науки, сприяють досягненню намічених результатів.

Вибір конкретного адміністративно-правового засобу визначається правовими актами
України, доцільність його застосування в тій чи іншій ситуації визначається умовами, що
склалися, наявністю певних обставин, відповідно до видів сфери науки.

Аналіз чинного адміністративного законодавства і практики його застосування дає підстави
зробити висновок, що серед адміністративно-правових засобів публічного адміністрування
сферою науки можна виокремити: засоби дозвільної природи (установча діяльність у сфері
науки; реєстраційна діяльність у сфері науки; експертна діяльність у сфері науки; атестаційна
діяльність у сфері науки) та засоби управлінської природи (контроль за діяльністю у сфері
науки; нагляд за діяльністю у сфері науки; адміністративна відповідальність за порушення
законодавства України, яким урегульовано сферу науки).
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Установча діяльність органів публічної адміністрації у сфері науки в Україні полягає у
створенні або припиненні суб’єктів адміністративно-правових відносин у науковій сфері, а
також їх структурних підрозділів. До установчих повноважень у сфері науки в Україні належать
такі: створення, реорганізація та ліквідація Президентом України центральних органів
виконавчої влади у сфері науки; створення та реорганізація державних наукових установ, які
повністю або частково фінансуються з державного бюджету; відкриття та закриття
аспірантури, ад’юнктури та докторантури у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації,
науково-дослідних установах; формування Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України мережі спеціалізованих учених та експертних рад, а також утворення апеляційних
комісій щодо присудження наукових ступенів чи присвоєння вчених звань або їх позбавлення
тощо.

Реєстраційна діяльність органів публічної адміністрації у сфері юридичної науки в Україні
полягає в офіційній фіксації відомостей чи об’єктів наукової сфери з метою їх обліку та
контролю. До видів реєстраційної діяльності у сфері науки в Україні доцільно віднести:
затвердження переліку наукових спеціальностей; затвердження паспортів наукових
спеціальностей; затвердження переліку наукових фахових видань України (друкованих та
електронних) та механізму визнання фаховими наукових праць, опублікованих у наукових
виданнях інших держав; затвердження типових програм кандидатських іспитів тощо.

Експертна діяльність органів публічної адміністрації у сфері науки в Україні полягає у
дослідженні, перевірці, аналізі та оцінці наукового рівня об’єктів експертизи і підготовці
обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об’єктів. Одним із видів експертної
діяльності в сфері науки в Україні є експертиза дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата та доктора юридичних наук.

Атестаційна діяльність органів публічної адміністрації у сфері науки в Україні полягає у
діяльності щодо присудження вчених ступенів кандидата та доктора юридичних наук за
спеціальністю. Порядок проведення державної атестації наукових і науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації регулюється Положенням про затвердження порядку присудження наукових
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року, Положенням про
спеціалізовану вчену раду, затвердженим Наказом МОНмолодьспорту від 14 вересня 2011
року, Положенням про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженим Наказом
МОНмолодьспорту від 14 вересня 2011 року, Положенням про атестаційну колегію
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженим Наказом
МОНмолодьспорту від 14 вересня 2011 року. Різновидами атестаційної діяльності суб’єктів
публічної адміністрації в сфері юридичної науки в Україні можна також вважати переатестацію
і нострифікацію [6, с. 116-117].

Відносно засобів управлінської природи публічного адміністрування сферою науки в
Україні відзначимо, що, здійснивши аналіз контрольних і наглядових повноважень органів
публічної адміністрації у сфері науки, можемо констатувати, що доцільно говорити саме про
їх контрольно-наглядову діяльність, сутність якої потребує негайного визначення на
законодавчому рівні. При цьому наглядові повноваження є елементом контролю. Дане
твердження ґрунтується на такому:
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1) органи публічної адміністрації у сфері науки реалізують свої контрольно-наглядові
повноваження щодо об’єктів, які у більшості випадків їм організаційно не підпорядковані;

2) у процесі реалізації контрольно-наглядових повноважень застосовуються заходи
адміністративного впливу, а за результатами реалізації можуть застосовуватись і
адміністративні заходи;

3) реалізація контрольно-наглядових повноважень спрямована як на визначення міри і
ступеня дотримання відповідними суб’єктами спеціальних норм і правил, так і щодо діяльності
підконтрольних об’єктів у цілому чи окремих її аспектів.

Продовжуючи аналізувати зміст контрольно-наглядової діяльності органів публічної
адміністрації у сфері науки в Україні, потрібно сформулювати мету цієї діяльності. Так, метою
контрольно-наглядової діяльності органів публічної адміністрації у сфері науки в Україні є
виявлення та нейтралізація чинників, що перешкоджають стабільному функціонуванню й
гармонійному розвиткові сфери науки. Виходячи з мети вказаної діяльності, випливають її
завдання, основним з яких є визначення фактів дотримання (або недотримання) відповідними
суб’єктами встановлених приписів у межах компетенції.

Щодо адміністративної відповідальності за порушення законодавства, яким регулюється
сфера науки, то вона включає всі властиві юридичній відповідальності основні ознаки:
1) ґрунтується на державному примусі у формі каральних і правовідновлюваних
(компенсаційних) способів; 2) виражається в обов’язку особи зазнавати певних втрат; 3) настає
лише за вчинені або вчинювані правопорушення в разі встановлення складу правопорушення;
4) здійснюється компетентним органом у суворій відповідності із законом, а саме із санкціями
норм права, якими встановлюються вид і міра втрат; 5) здійснюється у процесі
правозастосовної діяльності за дотримання певного процедурно-процесуального порядку і
форм, встановлених законом.

Специфічною ознакою, що є визначальною для характеристики адміністративної
відповідальності у сфері науки, є те, що проступки у сфері науки в своїй питомій вазі мають
загальний характер і вчиняються у будь-якій галузі. Наприклад, адміністративні корупційні
правопорушення (гл. 13-а КУпАП), порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності
(ст. 51-2 КУпАП), порушення права на інформацію (ст. 212-3 КУпАП), здійснення незаконного
доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення
чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем (ст. 212-6
КУпАП), порушення законодавства про державну таємницю (ст. 212-2 КУпАП), порушення
встановленого порядку видачі сертифіката відповідності (ст. 172-1 КУпАП), порушення порядку
видачі документа дозвільного характеру (ст. 166-10 КУпАП), порушення законодавства про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ст. 166-11 КУпАП),
порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності (ст. 166-12
КУпАП) [7].

Основні тенденції застосування адміністративної відповідальності у сфері науки в Україні
за наукові правопорушення передбачається визначити шляхом аналізу заходів відповідальності,
які містяться у нормативно-правових документах, спрямованих на регламентацію наукової
діяльності та органів публічної адміністрації, які наділені правом їх застосовувати.

Так, 14 вересня 2011 року Наказом МОНмолодьспорту № 1059 „Деякі питання присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань” були затверджені Положення про атестаційну
колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Положення про спеціалізовану
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вчену раду, відповідно до яких Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України наділено
повноваженнями позбавляти у встановленому порядку наукових та науково-педагогічних
працівників наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, припиняти або обмежувати
діяльність спеціалізованих вчених рад, скасовувати рішення спеціалізованої вченої ради [8].

Питання про позбавлення наукового ступеня порушується у випадку, коли до
спеціалізованої вченої ради надійшли матеріали, які дають для цього підставу. Голова ради
доручає комісії з членів ради перевірити такі матеріали щодо обґрунтованості справи. У разі
потреби рада запитує у відповідних наукових установ, вищих навчальних закладів додаткові
матеріали. За наслідками перевірки комісія складає висновок, який подається на розгляд ради.

Якщо рада прийняла рішення клопотати перед МОНмолодьспортом про позбавлення
особи наукового ступеня, то до атестаційної колегії МОНмолодьспорту протягом трьох тижнів
надсилають підписані головою і вченим секретарем протокол засідання ради і рішення, в
якому наводяться результати таємного голосування. Вказані матеріали надсилають до
МОНмолодьспорту і в тому випадку, коли МОНмолодьспортом дано доручення раді
розглянути питання про позбавлення наукового ступеня.

Отже, підставою застосування зазначеного заходу примусу є клопотання спеціалізованої
вченої ради. Щодо приводів для порушення відповідного провадження, то вони на нормативно-
правовому рівні чітко не визначені, проте переважно це стосується виявлення текстових
запозичень, використання ідей, наукових результатів інших авторів без посилання на джерело.

Атестаційна колегія МОНмолодьспорту, відповідно до покладених на неї завдань, припиняє
або обмежує в установленому порядку діяльність спеціалізованих вчених рад. Припинення
діяльності ради є крайнім примусовим заходом впливу, який може бути застосований у разі
порушення радою вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукового ступеня
доктора чи кандидата наук.

Щодо скасування рішення спеціалізованої вченої ради, атестаційна колегія
МОНмолодьспорту скасовує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових
ступенів кандидата наук і доктора наук у разі порушення цими радами встановленого порядку
присудження наукових ступенів. У разі коли встановлено, що експертизу дисертації проведено
неякісно, висновок спеціалізованої вченої ради недостатньо аргументований або порушено
вимоги нормативно-правових актів з питань присудження наукового ступеня доктора і
кандидата наук, атестаційна колегія МОНмолодьспорту готує проект атестаційного висновку
щодо скасування рішення ради про присвоєння наукового ступеня, який подається на розгляд
МОНмолодьспорту.

Тобто позбавлення наукових ступенів, припинення або обмеження діяльності
спеціалізованих вчених рад, скасування рішення спеціалізованих вчених рад є примусовим
заходом, що застосовується атестаційною колегією МОНмолодьспорту за порушення
законодавства в сфері науки, тягнуть негативні наслідки щодо порушників і можуть
розглядатись як специфічний різновид стягнень. Доцільно зауважити, що більшість примусових
заходів, які застосовуються атестаційною колегією МОНмолодьспорту в межах його
компетенції, спрямовані на покарання порушників правопорядку у науковій сфері та
застосування специфічних стягнень.

Отже, підсумовуючи викладене вище, необхідно зробити висновок, що засоби публічного
адміністрування сферою науки відіграють важливу роль у здійсненні державної наукової
політики України та їх можна охарактеризувати, як складну багатоступеневу систему способів;
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вони є нормативно визначеними та процесуально регламентованими; застосовуються
системою органів публічної адміністрації (державними органами та органами місцевого
самоврядування) та їх посадовими особами в межах компетенції, визначеної нормативно-
правовими актами.
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СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Статтю присвячено комплексному теоретико-правовому дослідженню законності в

діяльності органів Державної податкової служби України. Розглянуто принципи
законності в діяльності цих органів та підходи щодо їх забезпечення.

The article deals the complex theoretical and legal research of legality in activies of State
Tax Servise of Ukrainian. The research considers principles of legality in activies of the State
Tax Servise of Ukrainian and approaches to its provision.

Ключові слова: законність, Державна податкова служба України.

Законність є багатогранним правовим явищем. Вона пов’язана із законодавством і
забезпеченням його виконання та стосується діяльності фізичних та юридичних осіб, органів
державної влади, забезпечення суворого виконання підконтрольними органами,
організаціями, установами діючих нормативно-правових актів, боротьби з корупцією, а також
порушеннями прав і свобод громадян, організацій, трудових колективів [1, с. 124].

Законність займає одне з чільних місць у суспільному та державному  житті, оскільки є
критерієм життя громадян і діяльності представницьких органів державної влади. За допомогою
законності відображається органічний зв’язок права і влади, права і держави, права і суспільства.
Саме це явище привертає увагу багатьох державних і політичних діячів, практичних учених і
науковців-теоретиків.

Загальнонауковим теоретичним підґрунтям при дослідженні цього питання стали наукові
праці провідних фахівців у галузі теорії держави і права та адміністративного права:
В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, Ю. П. Битяка, А. С. Васильєва, С. В. Ківалова, Л. В. Коваля,
В. К. Колпакова, Е. А. Кочерина, В. П. Науменка, Н. Р. Нижник, А. С. Павлова, С. С. Терещенка,
В. Д. Ткаченка, В. К. Шкарупи та інших. Ґрунтовне дослідження проблем законності в
діяльності органів Державної податкової служби України до цього часу не проводилося.
Фрагментарно вивчення окремих аспектів цього питання торкалися такі вчені в галузі
фінансового права та податкового права, як В. Т. Білоус, С. Д. Бушуєв, О. А. Долгий,
М. П. Кучерявенко, А. А. Нечай, Л. А. Савченко, Ф. О. Ярошенко.

Принципи законності набувають усе більшого значення в механізмі правового
регулювання різних суспільних відносин. Діяльність жодного суб’єкта не може відбуватися
без законодавчо визначених принципів, що зумовлюють межі їх необхідної і законної поведінки
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в праві. Як засіб вираження об’єктивних процесів у реалізації правових явищ, принципи
законності найбільш повно та адекватно відображають зміст і роль законності; пояснюють,
конкретизують, розвивають головну ідею законності.

Тобто в межах законності принципи виступають основними ідеями, що виражають її зміст.
Отже, оскільки реальна законність повинна будуватися на певних принципах, основних

засадах, що забезпечують її демократичний, гуманістичний характер, розглянемо більш
детально, що таке принципи і які є їх види.

Копєйчиков В. В. зазначав, що уся діяльність у сфері правового регулювання повинна
бути зорієнтована на принципи законності, їх практичну реалізацію. Принципи законності –
це ті основні засади, керівні ідеї і основоположні вимоги, що розкривають її сутність, основу
її змісту як обов’язкового режиму державного і суспільного життя [2, с. 210].

Основними принципами законності є: верховенство закону, єдність законності, доцільність
законності, реальність законності, гарантованість законності, невідворотність відповідальності,
обов’язковість законності, зв’язок законності та демократії, контроль за дотриманням
законності. Принципи законності визначають зміст і місце законності в суспільному житті;
суттєво впливають на формування мотивів правомірної поведінки суб’єктів; забезпечують
переведення інтересів цих суб’єктів зі сфери світогляду в дійсність [3, с. 186].

Отже, враховуючи те, що законність у цілому і всі без винятку її принципи ставлять за мету
забезпечення  і захист прав і свобод громадян, їх правового статусу, вони повинні бути
насамперед обов’язковими для виконання державними органами та посадовими особами.
Тому більш детально розглянемо основні принципи законності і визначимо, яке місце вони
займають у діяльності органів виконавчої влади взагалі та органів Державної податкової служби
України зокрема.

1. Верховенство закону – передбачає відповідність актам, що прийняті вищим
представницьким органом держави і мають найвищу юридичну силу, всіх підзаконних
нормативно-правових актів [4, с. 33]. Тобто відповідно до даного принципу, всі закони повинні
відповідати Конституції України, а підзаконні нормативно-правові акти – законам.

Так, відповідно до п. 22 ст. 92 Конституції України, система оподаткування, податки і збори
встановлюються виключно законами України [5, ст. 92]. У п. 12 тієї само статті зазначено, що
основи державної служби,  організація і діяльність органів виконавчої влади ( до яких належать
і органи державної податкової служби) визначаються виключно законами України [5, ст. 92].

2. Єдність законності (загальність) – застосовується з метою єдиної спрямованості
правотворчості і правозастосування в територіальному і суб’єктивному аспектах.

Єдність законності в суб’єктивному аспекті полягає в тому, що нормативно-правові акти
повинні прийматися відповідними суб’єктами правотворчості в межах їх повноважень,
територіальному – нормативно-правові акти загальнодержавного чи локального значення
повинні діяти на відповідній території та мати єдине розуміння.

Отже, сутність принципу єдності законності зводиться до прийняття та застосування
правових норм на певній території певними суб’єктами в одному напрямі – чіткого
врегулювання суспільних відносин актами, що не суперечать один одному. Незалежно від
різнорідності змісту різних нормативно-правових актів принцип законності повинний
характеризуватися єдиним, уніфікованим змістом для всієї країни. Не припустимо створювати
окремі поняття законності в органах державної влади, тому і органи Державної податкової
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служби України повинні здійснювати свою діяльність на основі загальних принципів законності,
з метою недопущення основних її положень.

Питання єдності законності досить актуальне. Закон втрачає юридичну силу, якщо він
виданий з порушенням компетенції відповідних органів. При колізіях місцевих і центральних
нормативно-правових актів необхідно враховувати їх юридичну силу, розрізняти систему
заходів і державно-правових механізмів для захисту єдності правової системи, захисту
конституційних прав і законних інтересів [6, с. 260].

На жаль, наша держава ще не розв’язала питання невідповідності одних нормативних актів
іншим. І навіть наявність правила про вищу юридичну силу нормативних актів, що зумовлює
пріоритетність їх застосування, не ліквідує повністю цієї проблеми, а навпаки призводить до
конфліктів інтересів, судової тяганини та інших негативних явищ.

Однією з дієвих форм юридичної допомоги в податковій сфері є розробка методичних
рекомендацій з різних питань правової роботи, застосування податкового законодавства. Такі
рекомендації розробляються, як правило, підрозділами правового забезпечення Державної
податкової служби України та державними податковими адміністраціями областей; вони мають
інформативний характер і не є нормативно-правовими актами, але сприяють правильному
застосуванню законодавства, недопущенню фактів його порушення з боку працівників нижчих
підрозділів податкової служби [7, с. 27].

Порядком надання податкових роз’яснень передбачено роз’яснення податкового
законодавства у формі податкового роз’яснення. Відповідно  ,,податкове роз’яснення” є
оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового законодавства
уповноваженими на це контролюючими та іншими державними органами [8].

Податкові роз’яснення не є нормативно-правовими актами, але їх мають право надавати
виключно центральні контролюючі та інші державні органи в межах їх компетенції, коли норми
законів по-різному трактують права та обов’язки платників податків чи контролюючих органів;
при введенні нового податку, збору чи прийнятті змін до порядку справляння існуючих та в
ряді інших випадків, передбачених чинним законодавством.

При плануванні органами державної податкової служби України подальших дій чи
напрямів її розвитку вони також повинні пам’ятати про реалізацію принципу єдності законності.
З прийняттям нових актів не повинні бути порушені положення вже діючих, особливо тих, що
зачіпають права і свободи платників податків [9, с. 7].

Отже, зміст даного принципу, на нашу думку, полягає у таких положеннях:
– єдність розуміння юридичних норм, що регулюють поведінку учасників податкових

відносин, їх тлумачення та застосування;
– необхідність загальнообов’язкового дотримання вимог чинного податкового

законодавства для всіх суб’єктів правових відносин;
– вирівнювання правового регулювання суспільних відносин незалежно від видів

нормативно-правових актів, суб’єктів правовідносин у часі та просторі.
Отже, в основі цього принципу лежить мета досягти соціально-правової рівності в

суб’єктивно-об’єктивному та просторово-часовому вимірах. Від успішної реалізації його в
життя залежить реальний стан законності.

3. Доцільність законності. Принцип доцільності в аспекті адміністративно-правового
забезпечення законності можна розглядати, як необхідність у державному регулюванні
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відносин з метою забезпечення діяльності їх суб’єктів на підставі нормативно-правових актів
із метою досягнення завдань та цілей держави і суспільства.

У рамках доцільності законності розглядається питання недопущення протиставлення
законності цілеспрямованості та справедливості. Тобто, якщо у разі потреби органи державної
влади зобов’язані прийняти якесь рішення чи вчинити якусь дію, то вони не повинні діяти
незаконно, але, на їх думку, цілеспрямовано та справедливо. Необхідно утримуватися від
порушення принципу законності виходячи із ідеї доцільності чи справедливості. Для усунення
конфлікту між формально задекларованим принципом законності та ідеєю справедливості
доцільно для правозастосовних органів розширити простір для реалізації дискреційних
повноважень.

Складність реалізації даного принципу полягає в тому, що найчастіше про доцільність
судить окремий правозастосовець, виконавець закону, розуміння якого про доцільність закону
може змінюватися в кожному окремому випадку необхідності його застосування або
суперечити загальнодержавній доцільності. Тому завданням держави є: 1) забезпечити стійку
законність і правопорядок, які необхідні кожному члену суспільства; 2) переконати громадян
і посадових осіб, що відступ від законів недоцільний, оскільки підриває законність [10, с. 7].

Оскільки окреслені цілі повинні досягатися за допомогою реалізації норм права, які
відповідають принципу законності, то ми повинні виходити із припущення про те, що прийняті
нормативно-правові акти характеризуються доцільністю, як їх невід’ємним атрибутом,
незалежно від того, як до цього ставляться суб’єкти правозастосування.

Тільки політико-правовий режим законності, заснований на доцільності, може зберегти
суспільство від випадковостей, волюнтаризму та суб’єктивізму окремих осіб.

Бувають випадки, що закони порушуються саме через їх недосконалість, тобто
недоцільність. Легше усунути технічні недоліки закону, ніж ті змістовні, які виникають унаслідок
змін у суспільному житті, відстають від потреб суспільного розвитку і неможливості такої
швидкої реакції законодавця, які б знайшли відображення і у законодавчому процесі.

Не можна допускати порушення законів незалежно від рівня складності ситуації чи
власного бачення поведінки суб’єкта правовідносин. Законність, точніше дотримання вимог
закону, завжди доцільно.

По-іншому доцільність проявляється в процесі правозастосування, де враховується
користь, ефективність, наслідки прийнятого рішення. Однак і тут доцільність повинна
досягатися в межах законності.

Тобто, з погляду цілей правового регулювання, в будь-якій ситуації доцільно виконувати
норми законів. Законність завжди є доцільною, а тому виступає як принцип, основа законності.

4. Реальність законності – це фактичне виконання правових розпоряджень. Принцип
реальності законності спрямований на досягнення мети законності та забезпечується мірою
передбаченої законом відповідальності за її порушення.

Наприклад, можна встановити максимальні ставки податків, які б повністю забезпечили
функціонування держави, але це буде не справедливо щодо платників податків, бо їх реальні
доходи не зможуть покрити дані ставки. Тому більш доречно встановити помірні ставки та
забезпечити сплату податків санкціями за порушення порядку та строків їх сплати. Отже,
принцип реальності законності передбачає створення відповідних правових положень, які
можуть (повинні) бути виконані на практиці.
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5. З принципом реальності законності пов’язаний принцип її гарантованості. Важливість
даного принципу полягає у ідеї,  закладеній в основу його змісту, а саме захист індивіда та
необхідність забезпечити пріоритет гуманітарних цінностей. Отже, гарантованість законності
є одним із важливих принципів права взагалі, оскільки його роль зумовлена важливістю
реалізації особистих і групових інтересів.

Гарантованість законності передбачає, що при здійсненні державними службовцями своїх
владних повноважень не повинно бути сваволі та суб’єктивізму. Завдяки способам
забезпечення законності ведеться рішуча боротьба з різними зловживаннями службовими та
посадовими особами органів державної влади своїми повноваженнями, фактами порушень
законів, посяганням на права та свободи громадян. Гарантованість безпеки працівників
податкових органів полягає у системі заходів, спрямованих на їх охорону та доведення до
широких верств населення інформації щодо характеристики правопорушень, учинених проти
податківців. Теоретична та практична значимість характеристики правопорушень, що
вчиняються проти працівників органів державної податкової служби України на
макрорегіональному, внутрішньорегіональному та нижчих рівнях надасть об’єктивні відомості
про обставини скоєння цих протиправних дій, умови, що їм сприяють, дозволить правильно
організувати захист податківців, своєчасно і цілеспрямовано вжити заходів з попередження
протиправних дій щодо працівників органів Державної податкової служби України,
забезпечення їх безпеки [11, с. 151].

Поведінка учасників податкових правовідносин повинна відповідати положенням
нормативно-правових актів, що забезпечуватиме практичну реалізацію принципу
гарантованості законності.

У податковій сфері завдання принципу гарантованості законності полягає в тому, щоб
знайти поєднання інтересів у взаємовідносинах ,,платник податку – податковий орган” і
визначити способи їх ефективного правового регулювання.

Практична реалізація принципу гарантованості у діяльності органів державної податкової
служби може полягати у веденні цими органами такої податкової політики, яка буде сприяти
виконанню завдань і функцій держави і не порушуватиме права та законні інтереси платників
податків.

6. Принцип невідворотності відповідальності за скоєне правопорушення сприяє реалізації
законності та полягає в діяльності суспільних і державних інститутів щодо її забезпечення. У
зв’язку з тим, що будь-яке протиправне діяння повинно бути своєчасно розкрито, а винні у
його скоєнні повинні нести відповідальність, то фактично принцип невідворотності
відповідальності характеризує юридичну природу законності. Відповідальність за порушення
норм податкового законодавства несуть як платники податків, так і посадові особи органів
державної податкової служби.

Метою накладання відповідальності на порушників законодавства є не лише покарати
правопорушника при застосуванні санкцій у індивідуальному порядку на основі фактичних
доказів, а й забезпечити досягнення загального виховного впливу.

7. Принцип загальності законності забезпечує рівність усіх суб’єктів суспільних відносин
перед законом. Зміст цього принципу складають такі положення: всі посадові особи держави
зобов’язані дотримуватися закону незалежно від їх службового становища та місця у системі
посадової діяльності; громадяни держави є рівними перед законом незалежно від їх соціального
походження, національних, релігійних, расових чи статевих ознак; закон повинний виконуватися
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будь-яким суб’єктом, незалежно від наявності чи відсутності громадянства; однакова
можливість користуватися матеріальними, політичними та культурними благами;
неможливість існування випадків із загальних правил дотримання закону; однакова
відповідальність суб’єктів суспільних відносин за порушення закону [12, с. 70].

Отже, принципи законності в діяльності органів Державної податкової служби України –
це зумовлена закономірностями суспільного розвитку система ідей і поглядів, які є основними
у формуванні мотивів правомірної поведінки суб’єктів податкових правовідносин і
внутрішнього переконання щодо необхідності виконання законів та інших нормативно-
правових актів. Завдяки своїм принципам законність виступає як найбільш ефективний,
справедливий режим суспільно-політичного життя, а будь-яке ухилення від цих принципів,
недооцінювання їх ролі призводять до порушення законності, пониження її соціальної цінності,
ефективності правового регулювання в цілому.
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СИСТЕМИ
У статті розглянуто причини і умови, що сприяють поширенню корупції серед

співробітників кримінально-виконавчої системи.
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Кримінально-виконавча система має великий вплив на всі сторони життя українського
суспільства. „Велику роль у забезпеченості законності при виконанні покарань відіграють
співробітники кримінально-виконавчої системи. Як показує практика, вимоги закону та інших
нормативних правових актів з питань дотримання законності не завжди виконуються.
Співробітники, які покликані виправляти засуджених і готувати їх до правослухняного життя,
іноді самі вчиняють правопорушення, в тому числі злочини корупційного характеру.
Незважаючи на невелику кількість останніх, проблема їх попередження не стає менш
актуальною. Ці злочини мають підвищену суспільну небезпеку, оскільки підривають основу
існування органів виконання покарань. Кримінально-карані діяння, вчинені співробітниками
кримінально-виконавчої системи, формують негативне ставлення населення не тільки до цих
органів, а й до покарання у цілому, сприяють розвитку правового нігілізму серед
засуджених” [1, с. 22–23].

Так, „опинившись у виправному закладі, людина негайно зіштовхується з цілим
комплексом порушень прав, що межує з приниженням людської гідності. Умови утримання
тут не на багато кращі ніж у СІЗО. Уся система установи охоплена корупцією зверху донизу.
Якщо немає можливості „підмазати” – банально заплатити за виконання будь-якого прохання
– життя миттєво перетвориться на тортури. Ніхто не стане надавати медичну допомогу без
крайньої потреби. Якщо не встигнете попередити про те, що вмираєте, то помрете до звільнення,
так і не встигнувши вдихнути повітря свободи. Поки хтось з ув’язнених не дасть хабар, нікому
і в голову не прийде ізолювати хворого на туберкульоз або іншим небезпечним респіраторним
захворюванням” [2].

Тому, в цілому, стан справ у кримінально-виконавчій системі України залишається
складним і проблемним, а її діяльність не відповідає сучасним вимогам дотримання прав і
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свобод людини. Як констатує перший заступник голови держдепартаменту з питань виконання
покарань, генерал-майор внутрішньої служби Сергій Сидоренко, в останні роки ситуація в
системі значно погіршилася і стала соціально небезпечною. „Зловживання, розкрадання
держмайна і пряма експлуатація залежних від чиновників людей, позбавлених волі, стали
невід’ємною частиною кримінально-виконавчої системи”, – зазначив Сергій Сидоренко [3].

Як зазначає відомий адвокат Тетяна Монтян, „катують же людей на етапі досудового
слідства або в установах пенітенціарної системи – не від садизму. Справжніх садистів мало, а
більшість займаються цим виключно через „табло”. Їм це просто економічно вигідно. Взагалі
усі ці знущання пов’язані в основному з тим, що потрібно створювати атмосферу страху.
Якщо люди не будуть боятися сидіти в пенітенціарних установах, в СІЗО, у відділеннях міліції,
то ніхто не буде відкуповуватися. Люди платять такі шалені гроші, щоб відкупитися, бо знають,
що їх реально можуть вбити за гратами. І саме тому розплачуються. Тому що вважають, що
здоров’я (і психічне, і фізичне) значно дорожче, ніж якісь гроші. Якщо наші, так звані,
правоохоронці не будуть фактично вбивати людей в тих усіх установах, то ніхто не буде платити.
Ось вам чиста економіка” [4]. „Ніде не можна заробити стільки грошей, як в наших
пенітенціарних установах. Люди, які мають гроші, сплачують за те, щоб більш-менш комфортно
сидіти і вийти живим і здоровим. А бідні працюють як раби на керівництво пенітенціарних
установ” [4], – підсумувала Тетяна Монтян.

Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Ірина Ярова підкреслила, що
„комплексні заходи, спрямовані на протидію корупції в правоохоронній системі, повинні
бути реально забезпечені законодавчо. Ступінь небезпеки і важкості корупційних проявів в
кримінально-виконавчій системі, яка покликана забезпечувати права і гарантії громадян, має
подвійну небезпеку. І кількість справ, яку порушено і направлено до суду, свідчить про те, що
в самій системі відбувається осмислена, компетентна робота, спрямована на те, щоб усі, хто
сьогодні несе службу відповідали високим професійним вимогам” [5]. На думку депутата,
ділова репутація співробітників є „якістю, яка має накопичувальний характер” [5]. Також,
Ірина Ярова зазначає, що „на жаль, факт одної неправомірної поведінки співробітника завдає
непоправної шкоди всій системі” [5].

За результатами наглядової діяльності протягом 2010 року прокурорами порушено 73
кримінальні справи з ознаками корупції стосовно 76 працівників Державної кримінально-
виконавчої служби України, з яких 60 справ з обвинувальними висновками направлено до
суду. Судами по 31 справі щодо 33 посадових осіб винесені обвинувальні вироки, інші справи
перебувають на розгляді судів. Одночасно стосовно працівників пенітенціарної служби
складено 92 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених Законом
України „Про боротьбу з корупцією”, з яких 90 розглянуто судами із залученням осіб до
відповідальності у вигляді штрафу. Винні посадові особи звільнені з Державної кримінально-
виконавчої служби України, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України [6].

Відношення співробітника до корупції як такої і власна поведінка в обстановці безлічі
спокус і ризиків значною мірою визначається його особистісними якостями. Стикаючись з
тиском в ході виконання службових функцій або представляючи якийсь підрозділ, співробітник
може вибирати власну модель поведінки в таких обставинах. Однак, якщо навіть не брати до
уваги названі фактори, існують особисті якості, пов’язані зі схильністю до корупції [7].

Злочини, вчинені співробітниками виправних установ та слідчих ізоляторів, включають у
себе: 1) загальнокримінальні злочини, тобто ті, стосовно яких кримінальним законом не
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передбачений спеціальний суб’єкт – співробітник виправних установ, слідчих ізоляторів або
посадова особа; 2) посадові злочини: спеціальний суб’єкт – посадова особа, яким є особа
начальницького складу виправних установ, слідчих ізоляторів; 3) злочини, що вчиняються
власне співробітниками виправних установ, слідчих ізоляторів [1, с. 23].

Причини корупції, серед персоналу кримінально-виконавчої системи (далі – КВС) такі:
наявність у воєнізованій системі КВС підпорядкування та виконання нижчестоящими
співробітниками не вимог закону, а рішень і розпоряджень (часто усних) осіб, які мають
великі військові (спеціальні) звання та посади; реалізація прагнення до отримання влади над
іншими людьми, що дозволяє купувати різні привілеї, поліпшити своє фінансово-матеріальне
становище, а також членів своєї сім’ї, родичів, відсутність належного культурного рівня
розвитку у частини керівників КВС, яке тягне за собою нанесення усних образ, приниження
людської гідності, нецензурну лайку на адресу підлеглих. При цьому такі керівники відчувають
свою безкарність унаслідок свого службового становища; дезадаптація частини співробітників
КВС, втрата здатності дотримуватися загальноприйнятих і спеціально-необхідних у цій професії
морально-етичних норм; відсутність у системі спеціальної підготовки особового складу теми,
присвяченої роз’ясненню співробітникам норм, що вказують на те, що вони не повинні
виконувати аморальні і кримінальні розпорядження вищих керівників; крім того, нагнітаються
пристрасті про наслідки невиконання наказів вищестоящих начальників при проходженні
служби в КВС, при цьому абсолютно не говориться про те, яких саме наказів; наявність
переконаності серед молодшого, середнього та старшого начальницького складу, що
перебування в кланово-корумпованій структурі в КВС дозволяє вести себе протиправно,
аморально і відчувати себе безкарним; низький рівень правових знань у співробітників КВС;
відсутність психологічного бар’єру у частини співробітників КВС щодо заборони вступати у
зв’язки із засудженими та розгляд цієї форми додаткового заробітку як прийнятного у зв’язку
з тим, що „держава недоплачує”; перевага з боку співробітників КВС виконувати вимоги
відомчих нормативних актів, а не законодавчих норм; реалізація співробітниками КВС, що
мають владні повноваження розпоряджатися фінансово-матеріальними ресурсами, своїх
корисливих намірів; акцентування уваги в організації своєї життєдіяльності частиною
керівників КВС на задоволенні потреб і отриманні задоволень; відсутність у всіх органах і
установах КВС таких структур, як професійно-етичні атестаційні комісії; відсутність у КВС
внутрішньосистемних умов оскарження неправомірних і аморальних рішень керівників.
Забезпечувати соціально-правовий захист співробітників у позасудовому порядку можна за
допомогою створення Апеляційних дисциплінарних комісій на рівні територіального органу
ФСВП Росії, положення про які необхідно вжити в установленому порядку; відсутність
можливості у співробітників забезпечувати свій соціально-правовий захист. Необхідно
створити професійні спілки персоналу КВС, які зможуть об’єднати громадські зусилля
співробітників КВС із захисту своїх інтересів (у тому числі начальницького складу); відсутність
у системі ФСВП Росії можливості отримувати на різних рівнях управління об’єктивну
інформацію про діяльність співробітника за допомогою науково-дослідних груп; надавати
йому результати дослідження в цивілізованій формі; за потреби корекції його діяльності
приймати рішення про проходження індивідуального навчання (перенавчання), розробляти
план професійно-індивідуального розвитку і його реалізовувати для усунення недоліків в
організації службової діяльності, роботі з співробітниками і контингентом; створення
окремими керівниками КВС у середовищі колективів співробітників традицій і придуманих
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правил, пов’язаних із культивуванням вживання спиртних напоїв по вигаданих самими
приводах (вливання в колектив, звання, відпустки, дні народжень, прощання з колективом,
відзначення нагород і премій тощо). Проте проведення заходів вказаного характеру повинно
бути іншим за формою і переслідувати мету залучення особового складу до ведення
безалкогольного способу життя [8, с. 168–170].

У розумінні більшості співробітників (79 %) корупція – це хабарництво, 58 % висловлюють
думку, що це використання посадового становища в особистих, корисливих інтересах, і 32 %
вважають, що корупція проявляється у використанні державних коштів в особистих цілях. Для
кримінально-виконавчої системи, на думку більшості співробітників (56 %) характерно, в
першу чергу, використання посадового становища в особистих та корисливих інтересах, а
також прояви хабарництва – 37 %. Підношення подарунків посадовим особам (31 % опитаних)
і вчинення службовою особою дій, що виходять за межі його повноважень (30 %) також є
проявами корупції в КВС. Основними причинами, які сприяють корупційним діям у КВС, на
їх думку, є: недостатній рівень заробітної плати співробітників (57 %), бажання витягти і
отримати особисту вигоду – 31 %, відсутність соціальної допомоги, підтримки (24 %). Крім
того, вказується на відсутність патріотизму та громадянської свідомості, низький рівень
правової культури (недостатній рівень обізнаності про кримінальну відповідальність) і
неадекватність покарання за вчинення протиправних дій. Найдієвішим методом боротьби з
корупціонерами є звільнення співробітників, при виявленні фактів корупційної діяльності
(35 %), ширше оприлюднювати виявлені факти корупційної діяльності (25 %), а також проводити
заходи, спрямовані на виховання і розвиток почуття патріотизму, моральних принципів,
громадянської свідомості (17 %) [9].

Як показали результати проведеного В. Д. Крачун опитування практичних працівників
виправних установ, на територію виправних установ доставляють, передають засудженим
заборонені предмети наступні особи: вільнонаймані співробітники виправних установ –
28,0 %; родичі та знайомі засуджених – 25,1 %; засуджені, які користуються правом пересування
без конвою – 11,6 %; інші громадяни, які мають доступ у виправні установи, – 5,3 %; атестовані
співробітники – 38,4 %. Отже, більшість порушень відбувається вільнонайманими та
атестованими працівниками [10].

Необхідно також зазначити, „що поширенню корупції часто сприяють низький
професіоналізм і некомпетентність співробітників. Ці проблеми досить поширені в
правоохоронних органах якості та об’єктивно обумовлені недоліками в підборі і розстановці
кадрів. Нерідко керівники беруть на службу в систему тих чи інших осіб виходячи не з ділових
якостей, а потреби – укомплектувати вільні штатні одиниці, щоб їх не скоротили при черговому
реформуванні. До важливих причин і умов, що сприяють поширенню корупції, потрібно
віднести моральне розкладання співробітників, що зневажають вимоги закону з метою
отримання матеріальної вигоди” [11].

На думку Олександра Реймера, директора Федеральної служби виконання покарань,
вчинення злочинів співробітниками становить серйозну загрозу не тільки для авторитету
служби, а й створює серйозну загрозу ефективності її функціонування, „підриває сам зміст
розв’язуваних нами державних завдань” [5]. „Ситуація із зрадою інтересів служби нашими
співробітниками вимагає адекватної реакції кадрових і виховних служб, підрозділів власної
безпеки”, – підкреслив Олександр Реймер [5].
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О. П. Алегін  зауважує, „що в даний час антикорупційний потенціал заходів, що проводяться
при призначенні особи на посаду, використовується не повною мірою. Як правило, в цьому
випадку відділ кадрів перевіряє кваліфікаційні характеристики кандидата: наявність профільної
освіти, володіння професійними навичками, досвід роботи. Вивчаються особистісні
характеристики – темперамент, поведінка в колективі, ставлення до роботи. При призначенні
на керівну посаду також з’ясовується, чи є відомості про причетність претендента до скоєння
протиправних діянь. Ця процедура досить тривала і трудомістка, проте не гарантує, що на
посаду буде призначений правопослушний громадянин. Як показують дослідження,
особистісні характеристики корупціонерів істотно відрізняються від характеристик особистості
суб’єктів інших категорій злочинів, у першу чергу, по соціально-демографічних і соціально-
рольових характеристиках. У більшості випадків це люди сімейні, хороші працівники (багато з
них мають хороший послужний список і відрізняються винятковими діловими якостями та
високим рівнем працездатності), які мають вищу освіту (часто не одну); це люди більш
старшого віку, з усталеною психікою і світоглядом” [12, с. 34].

Зважаючи на те, що „перевірити справжність мотивів вступу кандидата у державні
службовці, якість отриманих ним знань, практичних навичок можна за допомогою особливого
порядку добору кадрів, суть якого полягає у застосуванні додаткових, порівняно із
документально-ознайомчою процедурою, способів перевірки якостей особи-кандидата на
неї. Тому на стадії документально-ознайомчої процедури можна з’ясувати, чи має кандидат
у працівники необхідні якості. Але зазвичай повної інформації на цьому етапі одержати не
можна. Тому за таких умов необхідним є проведення співбесіди чи тестування, виконання
разової роботи чи випробування, які дають можливість реально оцінювати шляхом
використання поліграфних пристроїв, конкурсу, тестування, співбесіди” [13, с. 154].

Отже, враховуючи специфіку служби в КВС, усі кандидати на службу обов’язково повинні
проходити багаторівневу перевірку, під час якої направляються запити в інформаційні
підрозділи МВС. З претендентами на службу необхідно проводити інструментальні
психофізіологічні опитування із застосуванням поліграфа для виявлення компрометуючих
відомостей, що перешкоджають проходженню служби в підрозділах КВС. З метою
профілактики злочинності в кримінально-виконавчій системі із співробітниками необхідно
проводити лекційні заняття з антикорупційної тематики. Також у Білоцерківському та
Дніпродзержинському училищах професійної підготовки персоналу Державної кримінально-
виконавчої служби України в програми з професійної підготовки і підвищення кваліфікації
співробітників доцільно було б ввести курс вивчення правових актів по боротьбі з корупцією.
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Проаналізовано сучасне правове положення національних університетів в Україні.

Розглянуто особливості адміністративно-правового статусу національного університету
як особливого виду вищого навчального закладу.

In the article modern legal position of national universities in Ukraine is analysed. Also an
authors is examines the features of administrative-legal status of national university as the
special type of higher educational establishment.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, національний університет,
адміністративна відповідальність у сфері освіти.

Актуальність визначення адміністративно-правового статусу національного університету
зумовлена його роллю у вирішенні поставлених перед системою вищої освіти завдань [1, c.
18]. Адміністративно-правовий статус вищого навчального закладу для осіб, які навчаються у
ньому (студентів і аспірантів), є одним із визначальних факторів, оскільки його правовий
статус, як організаційно-структурна форма соціальних об’єктів (некомерційних організацій),
відображає специфіку освітніх відносин у системі вищої професійної освіти. Надання вищому
навчальному закладу, у тому числі і національному університету, певного статусу покликано
забезпечити оптимальний режим його діяльності.

Взагалі, значення дослідження правового статусу вищих навчальних закладів важко
переоцінити. Так, Н. С. Барабашева зазначає, що правовий статус вищого навчального закладу
– це його своєрідна правова модель, що має чітке функціональне призначення [2, с. 12], а
також вказує, що правовий статус вищого навчального закладу регламентує його положення
як суб’єкта адміністративно-правових відносин [2, с. 13]. О. В. Червякова адміністративно-
правовий статус вищого навчального закладу визначає як модель, що створена системою
взаємопов’язаних правових розпоряджень і характеризує положення закладу в суспільстві
щодо держави, її органів, інших осіб [3, с. 25–26]. На думку вченої, головне функціональне
призначення статусу – правове забезпечення життєдіяльності вищого навчального закладу в
інтересах вирішення завдань, які стоять перед ним [3, с. 25–26].

Особливої актуальності у зв’язку із викладеним вище набуває дослідження статусу відомчих
вищих навчальних закладів, що мають звання національних університетів.
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Метою цієї статті є аналіз елементів адміністративного правового статусу відомчого
національного університету.

Поняття „правовий статус” розглядалося у юридичній літературі як у загальнотеоретичному
аспекті, так і в розрізі конкретної галузі, у тому числі в адміністративному праві.

Термін „правовий статус” має досить широке значення. Латинське слово „status” означає
„стан, положення” [4, c. 70].

Правовий статус характеризується рядом особливостей:
– є відносно стабільним, відображає індивідуальні особливості суб’єкта та його реальне

становище в системі суспільних відносин;
– відтворює певний рівень розвитку суспільних відносин і має універсальний, об’єднуючий

характер, оскільки характеризує правове становище суб’єкта права;
– основу правового статусу становлять права, свободи та обов’язки, які пов’язані з іншими

компонентами правового статусу – правосуб’єктністю, юридичною відповідальністю тощо;
– дозволяє впорядкувати права та свободи, надати їм характер системи та класифікувати їх

за певними критеріями [5, c. 764].
Під статусом суб’єкта права розуміють його правовий стан, який характеризується

комплексом юридичних прав і обов’язків [4, c. 71].
В. К. Колпаков вважає, що потенційна здатність суб’єкта мати права і обов’язки у сфері

державного управління (адміністративна правоздатність), реалізовувати надані права та
обов’язки у сфері державного управління (адміністративна дієздатність), наявність
суб’єктивних прав та обов’язків у сфері державного управління формують адміністративно-
правовий статус суб’єкта [6, c. 73].

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що будь-який вищий навчальний заклад в
адміністративно-правових відносинах виступає як колективний суб’єкт. А тому доцільно, на
нашу думку, використовувати концепцію, запропоновану Д. М. Бахрах щодо змісту
адміністративно-правового статусу колективних суб’єктів адміністративного права, а саме
виділення у ньому трьох блоків: цільового, структурно-організаційного і компетенційного [7,
c. 70].

У цільовий блок він включає цілі, завдання, функції. Задоволення публічного інтересу як
мета утворення та діяльності – обов’язкова ознака колективних суб’єктів адміністративного
права. Цілі їх створення та діяльності чітко визначаються законом і не можуть перебувати поза
юридичною сферою.

У структурно-організаційний компонент статусу Д. М. Бахрах включає нормативне
регулювання порядку утворення, легалізації, реорганізації, ліквідації суб’єктів, їх
підпорядкованості та порядок передачі з відання одних організацій у підпорядкування інших,
встановлення і зміни організаційних структур, а також право на організаційне самовизначення
і право на офіційні символи [7, c. 71].

Однак найважливішим блоком у змісті статусу колективного суб’єкта адміністративного
права є компетенційний. У державних і недержавних організацій та держави в цілому
правосуб’єктність виражається у їх компетенції. Компетенція – це сукупність прав і обов’язків,
повноважень організацій та держави в цілому, якими вони наділяються для реалізації своїх
функцій. Компетенція має суворо визначені межі та встановлюється нормативно-правовими
актами. Кожна організація має свою компетенцію. Вона закріплюється в статуті організації, в
положенні про неї та визначає межі діяльності організації [8, c. 420].
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О. В. Червякова та Н. С. Барабашева визначають і характеризують окремі елементи
правового статусу ВНЗ. Так, О. В. Червякова доповнює запропоновану Н. С. Барабашевою
систему елементів правового статусу ВНЗ такими елементами, як:

1) загальноправова характеристика ВНЗ;
2) адміністративно-правові засади організації його діяльності;
3) компетенція;
4) адміністративна правосуб’єктність [3, с. 25–26].
На думку С. В. Ківалова, поняття „статус” відображає стабільні, основоположні

характеристики суб’єкта, які разом із правосуб’єктністю містять також певне коло основних
прав і обов’язків. Конкретні права й обов’язки відображають специфіку реального правового
положення особи, яке пов’язане із наявністю тих чи інших юридичних фактів, але не є
підґрунтям, основою загального правового стану суб’єкта в даній правовій системі [4, c. 70 –
71].

Отже, важливим елементом статусу вузу є його загальноправова характеристика, через
яку досліджуваний об’єкт „зв’язується” з тією галуззю права, яка здебільшого впливає на
нього. Основним елементом системи вищої професійної освіти є вуз.

Згідно зі ст. 1 Закону України „Про вищу освіту” вищий навчальний заклад – це освітній,
освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує
відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми
та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну
підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у
галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність [9].

З даного визначення випливають такі ознаки вузу:
1) є самостійною юридичною особою;
2) організаційно-правова форма – установа;
3) може бути заснований і має право діяти на підставі освітнього законодавства;
4) реалізує освітні програми вищої професійної освіти;
5) здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії.
Статус вищого навчального закладу визначається залежно від його виду, організаційно-

правової форми, наявності або відсутності державної акредитації. Статус вищого навчального
закладу включається в його найменування.

Серед вищих навчальних закладів особливе місце займає університет. Університет –
багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить
освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектра
природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури
і мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-
методичним центром, має розвинену інфраструктуру навчальних, наукових і науково-
виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення,
сприяє поширенню наукових знань і здійснює культурно-просвітницьку діяльність [9]. Можуть
створюватися класичні та профільні (технічні, технологічні, економічні,педагогічні, медичні,
аграрні, мистецькі, культурологічні тощо) університети; (п. 1 ч. 1 ст. 25). Відповідно до ч. 2
ст. 24 Закону України „Про вищу освіту” заклад четвертого рівня акредитації – вищий
навчальний заклад, у якому здійснюється  підготовка фахівців за напрямами освітньо-
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кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста,
магістра [9].

Відповідно до ст. 26 Закону України „Про вищу освіту” державному вищому навчальному
закладу четвертого рівня акредитації, відповідно до законодавства, може бути надано статус
національного [9].Згідно з п. 4 Указу Президента України „Про національні заклади України”
статус національного закладу (установи) України надається указом Президента України. Статус
національного надається закладу (установі) України, який досяг найвищих показників у своїй
діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу нації, реалізації ідеї національного
відродження і розвитку України, запровадження державної мови і є провідним серед галузевої
групи закладів (установ) гуманітарної сфери [10].

Підставами для надання закладу (установі) України статусу національного є:
загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності закладу (установи);
розроблення і практична реалізація ним найважливіших державних програм у гуманітарній
сфері; наявність у закладі (установі) визнаних на загальнодержавному або світовому рівні
фахівців та їх авторських шкіл чи фахівців з високим рівнем професійної кваліфікації та великим
досвідом практичної роботи, що забезпечують вагомі результати в діяльності закладу, а також
наявність сучасної матеріально-технічної бази; перспектива подальшого його розвитку [10].

Основою правового статусу є права й обов’язки суб’єктів [11, c. 558]. Усі права й обов’язки
вузу можна розділити на групи за сферами їх реалізації:

1) у галузі організації навчального процесу й наукових досліджень;
2) у сфері фінансово-господарчої діяльності;
3) у частині кадрового забезпечення;
4) у внутрішньовузівському управлінні.
Специфіка компетенції національного університету розкрита у ч. 2 ст. 26 Закону України

„Про вищу освіту”. Водночас національному вищому навчальному закладу за рішенням
Кабінету Міністрів України може бути надано повноваження: укладати державні контракти з
виконавцями державного замовлення для потреб вищого навчального закладу; приймати
рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій,
структурних підрозділів вищого навчального закладу; вносити пропозиції щодо передачі
об’єктів вищого навчального закладу до сфери управління інших органів, уповноважених
управляти державним майном, у комунальну власність і передачі об’єктів комунальної
власності у державну власність і віднесення їх до майна вищого навчального закладу; виступати
орендодавцем нерухомого майна, що належить вищому навчальному закладу; встановлювати
і присвоювати вчені звання доцента чи професора вищого навчального закладу; визначати та
встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників вищого
навчального закладу [9].

У своїй діяльності національний університет керується Законом України „Про вищу освіту”.
Для забезпечення функціонування національного закладу (установи) України та здійснення

контролю за його діяльністю створюється наглядова рада. Персональний склад наглядової
ради затверджує Кабінет Міністрів України. Фінансування діяльності національного закладу
(установи) України проводиться за окремими нормативами, що встановлює Кабінет Міністрів
України. Національний заклад (установа) України має право в межах фонду заробітної плати
за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України та власних коштів, установлювати
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підвищені посадові оклади, стипендії та інші заохочувальні виплати відповідно до законодавства
України [10].

Надання закладу (установі) статусу національного не може бути підставою для припинення
трудових відносин з його керівником і працівниками [10].

Також відповідно до п. 16-1 та 16-2 Положення про вищий державний навчальний заклад
та вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації поширюються права, передбачені Законом
України „Про наукову і науково-технічну діяльність” для науково-дослідних (науково-технічних)
установ. Вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об’єднанню вищих навчальних
закладів IV рівня акредитації), що проводить комплексні наукові дослідження
загальнодержавного значення, визнані на світовому рівні, може бути надано статус
національного наукового центру в установленому порядку [12].

Ще одна особливість статусу національного університету полягає у специфічному порядку
його створення, реорганізації та ліквідації. Так, відповідно до ст. 27 Закону України „Про вищу
освіту” створення, реорганізація та ліквідація вищого навчального закладу третього або
четвертого рівня акредитації державної форми власності здійснюється Кабінетом Міністрів
України [9]. Недоліком чинного законодавства є також відсутність підстав ліквідації
національного університету. Не зрозуміло, з яких підстав, в якому порядку приймається таке
рішення.

Разом з тим одного лише законодавчого визначення сфери відповідальності вузів
недостатньо, необхідна чітка й зрозуміла система відповідальності вузів за невиконання або
неналежне виконання своїх функцій аж до вказівки в профільних законах (кодексах) конкретних
складів правопорушень (злочинів) із установленими видами покарань за доведений у суді
факт їх здійснення.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення,незважаючи на велике коло
освітніх відносин,немає самостійної глави, яка б регламентувала адміністративну
відповідальність у цій сфері. Безумовно, з метою вдосконалення механізму правового
регулювання освітніх відносин і забезпечення державних гарантій на реалізацію права на
вищу професійну освіту в Кодексі України про адміністративні правопорушення доцільно
передбачити самостійну главу – „Адміністративні правопорушення у сфері освіти”. Така
неповнота Кодексу пояснюється тим, що сфера освіти законодавцем не розглядається як
об’єкт впливу традиційного адміністративного права.

Отже, правовий статус національного університету – це його своєрідна правова модель,
утворена системою взаємозалежних правових приписів, що характеризує положення даного
виду вищого навчального закладу в суспільстві, а саме: стосовно держави, її органів, інших
осіб.

Підсумовуючи зазначене вище, можемо стверджувати, що правовий статус національного
університету характеризується такими особливостями:

1. Він є юридичною особою публічного права, а тому характеризується зовнішньою
відокремленістю, має власну назву (в якій відображується його статус), статут, символіку,
відокремлене майно, рахунки в банках, печатки із зображенням Державного герба України і
свого найменування.

2. Набуває від свого імені майнових та особистих немайнових прав, має права та обов’язки,
є позивачем і відповідачем у суді [13, c. 200].
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3. Незважаючи на те що вони складаються з багатьох структурних підрозділів, у
адміністративно-правовій (публічній) сфері виступають виключно як одна юридична особа.

4. Їх основним призначенням є надання освітніх послуг.
5. Національний університет має специфічну організаційно-штатну структуру. У його

складі можуть утворюватися територіально і організаційно відокремлені підрозділи, які можуть
самостійно здійснювати навчальну, методичну, виховну та науково-дослідну роботу за
окремими напрямами.

6. Діяльність національного університету провадиться за такими напрямами: навчально-
методична робота, наукова робота, виховання, матеріально-фінансове та господарське
забезпечення, які скеровують відповідні проректори вищого навчального закладу і які наділені
відповідними організаційно-розпорядчими повноваженнями.

7. Фінансування національних університетів здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету, призначених для фінансування Державної податкової служби України та інших джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством [13, c. 20].

8. Деякі відомчі національні університети (наприклад, Національний університет ДПС
України) мають подвійне підпорядкування: відомче (у Державній податковій службі України)
та міжвідомче (у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України), оскільки обов’язковим
для нього є погодження з Міністерством: статут, правила відбору та прийому, державного
замовлення на підготовку фахівців, порядку організації навчального процесу, форм навчання
та видів контролю за дотриманням вимог стандартів вищої освіти тощо.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У
СФЕРІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В

УКРАЇНІ
Проаналізовано доктринальні підходи та положення національного законодавства

щодо категоріального апарату у сфері надання публічних послуг, сформульовано
узагальнену позицію відносно цього, вироблено пропозиції для удосконалення правового
регулювання суспільних відносин у сфері надання публічних послуг в Україні, а також
правозастосовної діяльності органів виконавчої влади.

Doctrinal approaches and national provisions of law which are related to categorical
apparatus in the provision of public services are analyzed, general position on this subject are
formulated, proposals to improve the legal regulation of social relations in the provision of
public services in Ukraine, as well as law enforcement bodies of executive power are made.

Ключові слова: публічні послуги, адміністративні послуги, державні послуги,
муніципальні послуги, ознаки публічних послуг, публічний інтерес, адміністративно-правові
відносини, адміністративне законодавство.

На сьогодні більшість демократичних країн світу у своїй діяльності переходять до вищого
рівня задоволення потреб суспільства. Не оминуло це й Україну. Реалізація адміністративної
реформи в Україні зумовила здійснення певних перетворень у системі органів державної
влади і необхідність осмислення нового підходу до ролі держави – держави для суспільства.
Це пов’язано з тим, що Концепція адміністративної реформи в Україні встановлює, що метою
адміністративної реформи є поетапне створення такої системи державного управління, яке
забезпечить становлення України як високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської
держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, системи,
яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде
служіння народові та національним інтересам [1]. Видатний учений-адміністративіст
В. Б. Авер’янов щодо цього зазначав: „забезпечення більшої рівноправності у відносинах
людини з державою повинно становити стрижень сучасної адміністративної правотворчості
й правозастосування, що потребує комплексного реформування багатьох інститутів
українського адміністративного права” [2, с. 9].

Одним із завдань адміністративної реформи, які встановлюються Концепцією
адміністративної реформи, є запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади
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і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод
громадян, надання державних і громадських послуг [1]. Так, одним із завдань держави, у
особі її уповноважених органів, є орієнтація на нагальні потреби її народу в цілому і кожного
громадянина окремо, що, тим самим, створює між державою та приватними особами
своєрідні відносини «виконавець – споживач», тобто діяльність держави спрямовується на
надання публічних послуг населенню.

Мета статті полягає в узагальненні доктринальних підходів і положень національного
законодавства щодо визначення понятійного апарату у сфері надання публічних послуг,
виробленні пропозицій для удосконалення правового регулювання суспільних відносин у
сфері надання публічних послуг в Україні, а також правозастосовної діяльності органів
виконавчої влади.

Усвідомлюючи необхідність адекватного визначення понятійного апарату проблеми
надання публічних послуг, вважаємо доцільно здійснити комплексний аналіз позицій провідних
учених-юристів і сучасного стану законодавства України щодо публічно-сервісної діяльності
органів виконавчої влади та основних правових категорій сфери публічних послуг. Необхідно
зазначити, що категорія „публічні послуги” та похідні від неї розглядаються багатьма вченими
(як вітчизняними, так і російськими). Визначення цього поняття містяться у роботах
В. Б. Авер’янова, І. Б. Коліушка, O. В. Морозової, С. О. Кирсанова, А. Т. Ощуркова,
Г. М. Писаренко, А. М. Сергієнка, Е. В. Талапіної, Л. К. Терещенко, В. П. Тимощука,
Ю. О. Тихомирова, Д. М. Щокіна та ін. З огляду на існування певних обмежень щодо обсягу
статті, вважаємо за можливе навести та проаналізувати лише найбільш характерні думки
окремих науковців, а також визначитися із своєю позицією щодо цього питання.

На думку В. Б. Авер’янова, саме термін „послуги” дає змогу чітко визначити місце держави
та її органів у відносинах з громадянами, оскільки становлення та розвиток функції держави з
надання послуг дозволяє повною мірою усвідомити, що „сучасна держава є організацією на
службі суспільства, яка не владарює над громадянами, а надає їм послуги” [3, с. 172]. Будь-яка
послуга – це певна дія, яка здійснюється за зверненням конкретної особи, скерована на
задоволення певних потреб цієї особи та призначена приносити їй користь і допомогу.

Доцільно підкреслити, що сама сутність поняття „послуга” має економічне підґрунтя,
визначаючи її товарообмінний характер. З економічного погляду, послуга є обов’язковою
реакцією виробника на попит ринку, і відображається у спрямованості задовольнити потреби
суспільства шляхом придбання, використання та споживання самої послуги [4, с. 15]. Так
само, розглядаючи публічні послуги у контексті адміністративної реформи, можна
стверджувати, що публічні послуги спрямовані саме на задоволення потреб суспільства, які
постійно виникають і змінюються з розвитком держави.

Публічні послуги – це всі послуги, що надаються публічним (державним і самоврядним)
сектором або іншими суб’єктами приватним особам за їх зверненням, яке оформлюється
відповідно до норм чинного законодавства України [5]. У зв’язку з цим потрібно акцентувати
увагу на тому, що в основу публічних послуг покладений публічний інтерес, під яким
розуміється визначений державою та забезпечений правом інтерес соціальної спільноти,
задоволення якого служить умовою та гарантією її існування і розвитку [6, с. 55].

Наприклад, Е. В. Талапіна та Ю. О. Тихомиров зазначають, що „публічні послуги”: це
„послуги, які надаються безмежному колу осіб з метою задоволення публічного інтересу” [7,
с. 5]. У Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої
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влади визначено, що під „публічними послугами” необхідно розуміти послуги, що надаються
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні [8]. На нашу думку, потрібно
підтримати обидва визначення цього поняття, оскільки вони не виключають одне одного, а,
навпаки, взаємно доповнюють: у першому випадку акцент зроблений на самій меті надання
послуг – забезпечення публічного інтересу, наявність якого є основною ознакою публічних
послуг; у другому – на суб’єктах надання публічних послуг. Разом з тим зауважимо, що
публічний інтерес, як ознака публічних послуг, проходить через увесь зміст Концепції, тому
не можна однозначно говорити про його відсутність у вказаному вище визначенні.

У Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої
влади зазначено, що залежно від суб’єкта, що надає публічні послуги, розрізняють державні
та муніципальні послуги [8]. Державні послуги, як і публічні, широко розглядаються
науковцями як з економічних, так і з правових позицій. Стосовно цього вважаємо необхідно
підтримати думку О. В. Морозової, яка визначає державну послугу як „законодавчо
встановлену правозастосовну діяльність, яка фінансується за рахунок коштів відповідного
бюджету, відноситься до повноважень компетентних державних органів виконавчої влади і є
обов’язковою для них, спрямована на реалізацію прав або законних інтересів фізичної або
юридичної особи, яка її ініціювала, а також на забезпечення виконання її обов’язків” [9, с. 99].
Таке визначення вважаємо є достатньо повним і конструктивним, таким, що відображає всі
ознаки, притаманні державним послугам. Разом з тим потрібно зауважити наступне.
Законодавство України, а саме Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг
органами виконавчої влади, визначає, що державні послуги надаються органами державної
влади (здебільшого виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями,
а також органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих державою
повноважень за рахунок коштів державного бюджету [8]. Як бачимо, законодавець встановлює
суб’єктний склад у сфері надання державних послуг, а також робить застереження про
можливість делегувати певні повноваження. Тому вбачається доцільним робити таке саме
застереження, визначаючи і саме поняття „державні послуги”.

Стосовно наявності самого визначення поняття „державні послуги” у нормативно-
правових актах нашої держави, то доцільно зауважити, що це поняття міститься у Податковому
кодексі України, Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної
інформаційної системи „Електронний уряд”, затвердженому наказом Державного комітету
зв’язку та інформатизації від 15 серпня 2003 р., Модельному законі про електронні державні
послуги, прийнятому на пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-
учасників СНД від 7 квітня 2010 р. та деяких інших. Однак усі ці нормативно-правові акти є
спеціальними і регулюють вузьке коло суспільних відносин, а отже, і поняття, закріплене у
тексті цих нормативно-правових актах, поширюється тільки на відповідне коло відносин. На
сьогодні законодавство України не містить загального визначення обговорюваного поняття,
що ускладнює в певному сенсі правозастосовну діяльність, а також висвітлює наявність певних
прогалин у чинному законодавстві.

Наступним різновидом публічних послуг за суб’єктами їх надання є муніципальні послуги,
тобто послуги, які надаються органами місцевого самоврядування, а також органами
виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання
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делегованих органами місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів місцевого
бюджету [8].

Одночасно з класифікацією публічних послуг за суб’єктами їх надання виділяють також
класифікацію за владно-розпорядчою діяльністю органів державної влади (органів місцевого
самоврядування). За цією класифікацією виокремлюються адміністративні і господарські
послуги.

Адміністративні послуги є предметом обговорювання багатьох науковців у галузі
адміністративного права. Наприклад, В. П. Тимощук визначає „адміністративні послуги” як
спрямовану на забезпечення умов для реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної
особи публічно-владну діяльність адміністративного органу, яка здійснюється за заявою
особи [10, с. 120]. Підтримує таку думку і Г. М. Писаренко, визначаючи, що адміністративні
послуги – це правовідносини, що виникають при реалізації суб’єктивних прав фізичної або
юридичної особи (за їх заявою) в процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу
для отримання певного результату [11, с. 7].

Адміністративна послуга, відповідно до Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади, – це результат здійснення владних
повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне
оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних
інтересів за їх заявою [8].

Поняття „адміністративна послуга” передбачене також у проекті Закону України „Про
адміністративні послуги” від 9 листопада 2011 року [12]. Відповідно до цього документа,
адміністративна послуга – це прийняття, згідно із законом, за зверненням фізичної або
юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і
законних інтересів та/або на виконання нею визначених законом обов’язків. Аналогічний
проект існував і раніше, але цей законопроект традиційно вважається більш вдалим за
попередній. Попередній законопроект [13] не містив чіткого визначення поняття
„адміністративні послуги”, хоча і встановлював, що до таких послуг відносяться ті, які надаються
адміністративними органами і пов’язані з виконанням ними владних функцій. Необхідно також
погодитися з думкою спеціалістів Головного науково-експертного управління Верховної Ради
України, що нова редакція містить деякі новели порівняно з попередньою редакцією: залучення
до процесу надання адміністративних послуг суб’єктів господарювання; стандарт надання
адміністративних послуг; взаємодія адміністративних органів із центрами надання
адміністративних послуг. Схвально оцінюється також законодавча пропозиція щодо заборони
надання платних супутніх послуг адміністративними органами та центрами надання
адміністративних послуг [12].

Разом з тим донині існують певні недоліки, не враховуються окремі питання щодо зручності
надання послуг. Крім того, законопроект від 9 листопада 2011 року не містить порівняно з
попереднім законопроектом жодного поділу адміністративних послуг за суб’єктом їх надання,
а містить тільки перелік органів державної влади і місцевого самоврядування, які можуть
надавати послуги [12]. У зв’язку з цим вважаємо, що може бути ускладненим вирішення
питання щодо надходження коштів від надання платних адміністративних послуг до відповідного
бюджету.

Дійсно, цікавою є позиція законодавця щодо можливості залучення до виконання окремих
робіт, пов’язаних із наданням адміністративних послуг (проведення перевірок на відповідність,
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експертиз тощо), суб’єктів господарювання [12]. До речі, більшість країн Європи тa США вже
перейшли до таких послугії. Щодо цього цікавим є досвід Іспанії, де делегування функцій
державних органів можливе лише за умови встановлення певного терміну делегування [14].
Вважаємо такий підхід цілком доцільним і можливим для застосування в межах нашої держави,
оскільки це виключить постійне зосередження певних функцій у одних суб’єктів
господарювання, залишаючи осторонь інші суб’єкти, які б також могли виконувати такі
функції.

У обох редакціях законопроектів простежується намагання вирішити питання щодо
оплатності та безоплатності послуг: окреслено, принаймні, одну сферу суспільного життя,
надання послуг у якій є безоплатним, – сферу соціального забезпечення. Разом з тим,
встановлюється певний перелік оплатних дій: проведення перевірок, експертиз, погоджень та
інших робіт, у тому числі супутні послуги. На нашу думку, цей перелік містить дії юридичних
та фізичних осіб, які можуть бути необхідними у процесі отримання певної послуги, що,
виходячи з того, що у більшості випадків послугою є певний комплекс дій органу державної
влади, прямо виключає існування безоплатних послуг. До речі, щодо сплати за послуги –
Головне науково-експертне управління Верховної Ради України підкреслює, що підставою
надання послуг є гарантовані Конституцією України права і законні інтереси [13]. Цьому
кореспондується обов’язок держави з утвердження і забезпечення прав і свобод людини і
громадянина, які, разом з їх гарантіями, визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Отже, не досить коректними і обґрунтованими виглядають випадки, коли фізичній чи
юридичній особі, крім сплати податків, необхідно також додатково вносити плату за виконання
органами державної влади встановлених для них законодавством обов’язків щодо забезпечення
реалізації їх прав і законних інтересів [13]. Разом з тим, аналізуючи оплатність послуг відповідно
до даного законопроекту, спеціалісти Головного науково-експертного управління зазначають,
що це питання є досить дискусійним, однак, на їх думку, простежується тенденція переходу
України до надання безоплатних послуг.

На нашу думку, для вирішення питання впровадження повністю безоплатної системи
надання послуг населенню, держава повинна пройти декілька етапів, які б дали змогу
ефективно реалізувати таку систему, враховуючи особливості економічного становища
держави. Вважаємо, що на першому етапі необхідно на законодавчому рівні закріпити чіткі
переліки послуг, які можуть надаватись на оплатній основі, а також визначити обґрунтовані
тарифи з надання цих послуг, єдині для усіх адміністративно-територіальних одиниць. Водночас
соціальна сфера, як і вказано у законопроекті, повинна становити безоплатну сферу надання
послуг, оскільки її безоплатність вже регламентована Конституцією України. У свою чергу,
подолання першого етапу на шляху до безоплатності державних послуг дозволить ефективно
реалізувати тенденцію, спрямовану на зарахування коштів, які надійшли від сплати податків,
плати за послуги.

Виникли певні сумніви у науковців і щодо утворення єдиних центрів надання
адміністративних послуг не тільки в містах, а й на рівні області – при обласних державних
адміністраціях. Вважаємо за доцільне підтримати думку І. Б. Коліушка, що це є деструктивним
явищем, оскільки губиться сама ідея створення таких центрів – зручність, прозорість і
створення умов для децентралізації адміністративних послуг [15].

Отже, бачимо, що в цілому законопроект не повною мірою регулює питання надання
адміністративних послуг. Крім того, не потрібно забувати, що він регулює виключно
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адміністративні послуги, результатом яких є оформлення адміністративного акта, залишаючи
поза увагою широкий спектр публічних послуг, які такого результату не потребують. Зазначені
послуги прийнято називати господарськими. Це послуги, які становлять певну групу публічних
послуг, надаються як органами державної виконавчої влади, так і органами місцевого
самоврядування, однак не пов’язані з використанням своїх владних повноважень і не
оформлюються будь-яким юридичним актом (наприклад, будь-які довідково-інформаційні
послуги).

На сьогодні класифікацій публічних послуг існує багато, адже кожний дослідник
використовує власні підходи до вироблення класифікацій, кожна з яких має певний науковий
інтерес. Класифікації публічних послуг пропонуються такими науковцями, як Л. К. Терещенко,
Л. А. Міцкевич, Д. В. Нестеров, Ю. О. Тихомиров, М. Д. Чеснокова та інші.

Доцільно також наголосити на тому, що в Україні також не існує чіткої процедури надання
послуг, яка б охоплювала: повний чіткий процес звернення особи за послугою; отримання
від органу державної влади відповіді щодо можливості надання такої послуги, строків її надання,
якщо такі прямо не встановлені законодавством; процесу відмови від надання послуги, якщо
законодавством передбачена неможливість надання такої послуги; перенаправлення до іншого
державного органу, якщо послуга належить до його компетенції; процесу отримання особою
результату, за яким вона звернулася. Документом, який би регулював подібні процедури,
може бути Адміністративно-процедурний кодекс [16], проект якого не був підтриманий через
наявність ряду недоліків і недостатньої деталізації процедур надання послуг. Отже, певним
чином урегулюваною залишається на сьогодні процедура звернення осіб до органів державної
влади, яка закріплена у Законі України „Про звернення громадян”.

З огляду на зазначене вище, можна зробити такі висновки.
1. Законотворча діяльність державної влади на сьогодні повинна бути спрямована на

реалізацію основної мети, завдань і принципів адміністративної реформи, впровадженої в
Україні, адже одного їх законодавчого закріплення недостатньо, необхідна їх ефективна
реалізація.

2. Існує нагальна потреба у законодавчому визначенні понять „публічні послуги”, „державні
послуги”, „муніципальні послуги”, „адміністративні послуги”, „господарські послуги”, які б
містили всі притаманні цим поняттям ознаки і які б слугували загальними поняттями для усіх
сфер суспільного життя. На сьогодні дослідження зазначених вище правових категорій
дозволило зробити висновок про неоднозначність визначення цих категорій як з боку науковців,
так і з боку законодавця, незважаючи на існування певної єдиної тенденції щодо розуміння їх
сутності, а також про відсутність єдиної понятійної бази, яка б чітко визначала зміст і сутність
обговорюваних понять і виключала б будь-яку можливість двозначності їх розуміння. Така
необхідність обґрунтована існуванням ускладненого правозастосування і нагальною
потребою його полегшення.

4. Державна політика повинна формуватися на органічній взаємодії органів державної
влади і суспільства у сфері надання публічних послуг, що сприяє більш якісному та
продуктивному забезпеченню прав, свобод і законних інтересів громадян, своєчасному
задоволенню потреб, які виникають у суспільстві, а також впливає на виконання громадянами
своїх обов’язків, що, у свою чергу, є основою правопорядку в державі. Необхідним є також
додержання у сфері надання послуг принципів верховенства права, законності, відкритості,
процедурної справедливості, пропорційності, підконтрольності та взаємної відповідальності.
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6. Аналіз проведених наукових досліджень дозволяє наголосити на наступному. В умовах
сучасного розвитку країни органи державної влади повинні засновувати свою діяльність на
формуванні ефективного механізму реалізації цілей та завдань адміністративної реформи,
які закріплені у Концепції адміністративної реформи в Україні. А отже, діяльність нашої
держави повинна бути спрямована на чітке законодавче закріплення єдиного та загального
поняття „публічні послуги”, видів публічних послуг та їх системи, основних засад і принципів
їх надання, методів та процедури їх надання, а також на чітке визначення повноважень органів
державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання публічних послуг
фізичним та юридичним особам, враховуючи нову роль держави та її спрямованість на
впровадження ефективного механізму забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних
та юридичних осіб.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ДЕРЖАВНОЇ

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто сучасний стан і шляхи вдосконалення матеріально-технічного

постачання ДПС України.

In the article one observed the current situation and ways to improve the financial support
and logistics of the STS of Ukraine.
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Процеси реформування органів виконавчої влади і подальшої інтеграції у європейську
спільноту вимагають впровадження нових рішень і підходів у розвитку ДПС України, зокрема
її фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання. Роль ДПС України у
сучасному розвитку держави надзвичайно велика: з податковою системою та податковою
політикою пов’язані інтереси суспільства, держави, господарюючих суб’єктів і всіх верств
населення. Податки є не тільки каналом дохідної частини бюджету, але й через усі ланки
фінансової системи держави формують фінансові відносини з юридичними та фізичними
особами. Податкова система в кожній країні є однією з основ економічної системи, яка, з
одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям
реалізації її економічної доктрини [1].

Відомо, що фіскальні органи в усіх розвинених країнах світу мають державну фінансову
підтримку. Значний вплив на розвиток та ефективність діяльності здійснює фінансове
забезпечення та матеріально-технічне постачання, а отже, вдосконалення ДПС України
потребує подальшого покращання фінансового забезпечення, що позитивно позначиться на
її матеріально-технічній базі. При удосконаленні системи фінансового забезпечення та
матеріально-технічного постачання ДПС України потрібно виходити з реалій соціально-
економічного стану країни, а не керуватися побажаннями, хоча і найкращими, але
нездійсненними. Саме тому побудова чіткої системи організаційно-правового регулювання
фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання ДПС України – це одна з
головних умов ефективного функціонування служби, а також економіки і фінансів, оскільки
через податки здійснюється найтісніший зв’язок між державою і юридичними та фізичними
особами щодо формування, розподілу й використання їх доходів.

Ефективне організаційно-правове регулювання фінансового забезпечення та матеріально-
технічного постачання ДПС України – це насамперед швидкість у реагуванні на зміни в
фінансовій сфері як усієї системи органів ДПС України, так і на рівні окремого органу. Це

© Шевчук В. А., 2012



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  3(58) 2012 181

також здатність забезпечити своєчасне надходження та ефективне витрачання фінансів. Досягти
цього можна лише за допомогою вмілого і виваженого управління процесами, що
відбуваються у зазначеній сфері.

Нові методики, підходи і рішення з фінансового забезпечення ДПС України повинні бути
інноваційно-економічного типу та об’єднувати викликані розвитком суспільства нововведення
щодо типів і форм фінансування органів виконавчої влади. Такі нововведення є інноваціями
економічного розвитку, що залежать від сучасних вимог суспільства і утворюють нові
можливості для подальшого розвитку й підтримки всієї системи ДПС України, її структурних
елементів, сприяють відповідності податкової системи сучасним вимогам суспільства. До
інновацій розвитку можна віднести: форми і методи фінансового забезпечення ДПС України
(бюджетного, позабюджетного (як фінансування реалізації проекту «Модернізація державної
податкової служби України-1» (сума позики – 40,0 млн дол. США)), форми і методи державного
замовлення, впровадження прогресивних рішень щодо цільового використання державних
коштів.

У зв’язку з ринковими трансформаціями і реформами в економіці держави, народному
господарстві, також і податковій системі України, очевидно поступово змінюватимуться й
принципи та методи організаційно-правового регулювання фінансового забезпечення та
матеріально-технічного постачання ДПС України.

Діагностика стану забезпеченості фінансовими та матеріально-технічними ресурсами
ДПС України є своєрідним інструментом контролю ефективності використання наявних коштів.
Аналізу належить важлива роль у досягненні поставлених перед ДПС завдань. Тому дані
такого аналізу є вирішальними у розробці найважливіших питань податкової політики України,
що мають використовуватися для вдосконалення організаційно-правового регулювання
фінансовими та матеріально-технічними ресурсами.

Своєчасна діагностика дозволяє виявити не тільки стан, але й причини, що перешкоджають
успішній модернізації та розвитку ДПС України, а самі результати діагностики є основою
прогнозування альтернатив розвитку об’єкта дослідження. Тому, на нашу думку, у практичній
діяльності ДПС України з метою ефективного управління розвитком служби доцільно
використовувати комплексний підхід до формування системи показників діагностики стану
забезпеченості фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, що є дуже важливим у
сучасних умовах.

Практика свідчить, що функціонуюча система фінансового забезпечення та матеріально-
технічного постачання ДПС України не досить ефективна і потребує подальшого
вдосконалення і активного впровадження нових перспективних наукового-технологічних
здобутків, кращих зразків європейського досвіду.

Сучасний стан фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання ДПС
України залишається вкрай обмеженим. Так, недостача спеціальної техніки не дозволяє швидко
отримувати необхідну інформацію; ряд мобільних структурних підрозділів ДПС України
пов’язаний з недостачею автотранспорту, запасних частин і паливно-мастильних матеріалів
до нього. Відсутність службових приміщень, засобів зв’язку, комп’ютерної та іншої оргтехніки
не дозволяють діяти ефективно. На ці факти переконливо вказують результати опитування
працівників органів ДПС України [2].

Фінансове забезпечення ДПС України передбачає, відповідно до БК України, виділення
коштів на їх функціонування, а не покриття витрат відповідно до обсягів виконаної роботи.
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Такий метод фінансування не створює мотивації щодо поліпшення продуктивності та сприяє
інфраструктурному розширенню.

Необхідно зазначити, що, з одного боку, бюджетне фінансування забезпечує можливість
оптимізації системи функціонування ДПС України, а з іншого – призводить до обмеженості
повноважень і зменшення відповідальності керівників органів ДПС України, а також відсутності
стимулів для пошуку шляхів підвищення використання ресурсів, що є однією з найголовніших
проблем фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання служби.

Крім того, вибір основним джерелом фінансового забезпечення державних бюджетних
коштів, хоча і дозволяє певним чином стабілізувати матеріально-ресурсну базу органів ДСП
України та забезпечити виконання в мінімальному обсязі зобов’язань перед платниками,
водночас надмірно обмежує самостійність у вирішенні питань територіальних органів, знижує
зацікавленість в ефективному виконанні завдань, породжує утриманські настрої.

В умовах економічної кризи важко сподіватися на достатність витрат на розвиток ДПС
України з державного бюджету, який на сьогодні не в змозі повністю забезпечити належного
фінансування поточних витрат фіскальних органів, що не дозволяє в необхідних обсягах
поновлювати матеріально-технічну базу.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання реформування системи
фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання ДПС України.

У сфері фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання залишаються
невирішеними ряд актуальних на сьогодні питань, на які вказують дані аналітичного звіту про
результати сьомого етапу опитування в межах внутрішнього моніторингу, проведеного в
органах ДПС України з 17 по 30 жовтня 2011 р.

Взяти участь у дослідженні було запропоновано всім працівникам органів ДПС (листи від
12 жовтня 2011 р. № 1078/8/24-0518 та № 2997/7/24-4011 про його початок були надіслані
підрозділам ДПС України та територіальним органам ДПС).

Виявили бажання та взяли участь в анкетуванні 30 819 працівників або 54,7 % від загальної
станом на 1 жовтня 2011 р. чисельності фактично працюючого в органах ДПС персоналу –
керівників і спеціалістів.

Серед головних проблем у сфері фінансового забезпечення та матеріально-технічного
постачання ДПС України, на думку опитаних, є: недостатній рівень автоматизації процесів,
що виконуються органами ДПС, та незадовільний рівень забезпеченості робочих місць
необхідними технічними засобами (так вважає 57 % і 67 % респондентів), що призводить до
високої інтенсивності праці і значного навантаження на персонал.

Найбільшу кількість негативних відповідей, якими оцінено рівень забезпечення
комп’ютерною та оргтехнікою (45 % та більше), надали працівники органів ДПС
Кіровоградської (60 %) Сумської (50 % Херсонської (50 %), Київської (46 %), Миколаївської
(46 %) областей, м. Києва (45 %) та АР Крим (48 %).

Вкрай негативну оцінку рівня технічного оснащення робочих місць в органах ДПС
впродовж останніх трьох років дають працівники органів ДПС Кіровоградської, Сумської,
Херсонської областей та АР Крим [2].

У період стрімкого розвитку інформаційних технологій, коли в кожного другого працівника
є домашній комп’ютер та Інтернет, вимоги до робочого місця значно вищі, ніж були навіть
три роки назад. Аналіз звіту про результати опитування свідчить, що більшість коментарів
респондентів інформують про те, що комп’ютерної, оргтехніки, принтерів на робочих місцях
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недостатньо, техніка давно не оновлюється, а тому доводиться використовувати морально
застарілу та недостатньо потужну, що негативно відображається на оперативності та обсягах
завдань, що виконуються працівниками ДПС України.

Серед негативних оцінок у сфері фінансового забезпечення та матеріально-технічного
постачання ДПС України працівниками було зазначено:

1. Організацію та умови роботи в органах ДПС України. Зокрема, на негативний стан
приміщень вказують 57 % опитаних. Найбільше різконегативних відповідей щодо оцінки стану
приміщень (більше 40 %) надано працівниками органів ДПС Кіровоградської (52 %),
Миколаївської (43 %), Донецької (42 %), Дніпропетровської (41 %) областей.

Узагальнюючи типові проблеми негативних умов праці, 34 % респондентів вказують на
необхідність провести ремонт, забезпечити належний режим опалення та кондиціювання
приміщень, недостатність службової площі на одного працюючого, розташування одного
органу ДПС (структурного підрозділу органу ДПС) в різних приміщеннях тощо) та дозволяють
визначитися, на покращання яких умов необхідно звернути увагу першочергово.

2. Оцінка рівня інформаційного обміну. Як повідомляють опитані (більше ніж 50 %), однією
з основних причин, що негативно впливає на вчасність та якість інформації, є наявність
надлишкової кількості паперових документів і контрольних завдань, які дублюються між собою.

На думку опитаних працівників ДПС України, процес обміну інформацією безперечно
повинний удосконалюватись як у межах служби, так і через інформаційний обмін з іншими
контролюючими органами, державними структурами тощо. Найбільшу ефективність такого
вдосконалення респонденти вбачають у широкомасштабному впровадженні електронного
документообігу.

3. Розвиток персоналу. 46 % опитаних працівників вважає, що в органах ДПС України
недостатньо умов для підвищення кваліфікації (частка негативних відповідей зросла на 10 %
порівняно з опитуваннями минулих років); 56 % опитаних стверджують, що для них відсутні
перспективи щодо службового росту в ДПС України.

4. Оплата праці, соціальний захист, робота профспілок. Результати опитування вказують,
що 89 % респондентів зазначають, що наявна система матеріального стимулювання
сприймається швидше негативно. Більшість опитаних у своїх коментарях інформують, що
низький рівень заробітної плати відносно обсягу роботи, що щорічно зростає, демотивує
персонал і спричиняє відтік висококваліфікованих спеціалістів з органів ДПС України.

Значне незадоволення серед опитаних працівників (84 %) викликає вирішення соціально-
побутових і житлових проблем.

У своїх коментарях опитані працівники ДПС України зверталися з проханням знайти
можливості для отримування ними пільгових кредитів для вирішення своїх соціально-побутових,
житлових проблем, а також створення (поновлення) черг для отримання службового житла.

Наведене вище вказує, що у сфері фінансового забезпечення та матеріально-технічного
постачання ДПС України мають місце проблеми, що уповільнюють ділову активність
персоналу та потребують вирішення, зокрема:

– недостатній рівень заробітної плати та соціального забезпечення;
– недостатня забезпеченість комп’ютерною та оргтехнікою, яка б відповідала сучасним

вимогам і стандартам роботи, недостатній рівень автоматизації процесів, що виконуються
ДПС;
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– недостатня штатна чисельність персоналу органів ДПС порівняно з обсягом доведених
завдань, що спричиняє нерівномірне навантаження;

– незадовільні умови праці та матеріально-технічне забезпечення.
Для удосконалення фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання ДПС

України у Плані роботи Державної податкової служби на І півріччя 2012 р. передбачено
здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ДПС України та регіональних
ДПС, покращання умов праці працівників, забезпечення та оснащення сучасними системами
зв’язку, усіх видів інженерних комунікацій тощо [3].

Крім того, передбачено покращання окремих напрямів матеріально-технічного стану ДПС
України, наприклад 20 березня 2012 р. ДПС України було укладено угоду з „ДП Автобаза
Державної податкової адміністрації”, відповідно до якої у 2012 р. буде здійснюватися закупка
автомобілів для податкової міліції на суму 7,78 млн грн [4].

Окремою проблемою, на нашу думку, є вдосконалення фінансового забезпечення та
матеріально-технічного постачання податкової міліції, яке на сьогодні здійснюється
структурними підрозділами органів служби. Окремого відділу з фінансового забезпечення та
матеріально-технічного постачання не передбачено. Як відомо, для податкової міліції ДПС
України властивий специфічний вид матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, для
підрозділів податкової міліції необхідне військове постачання, під яким розуміють забезпечення
майном особливого призначення за встановленими нормами, табелями та штатами
(спорядження, військова та спеціальна техніка, обладнання тощо). Крім того, як зазначають
українські фахівці, для ефективної діяльності податкової міліції необхідна спеціальна техніка:
засоби фотозйомки, аудіозйомки, відеозасоби, засоби спостереження. Для придбання вказаної
техніки необхідні спеціальні знання та режим секретності. Усе це вказує на доцільність введення
відділу з фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання податкової міліції
ДПС України [5].

Як зазначає В. Ф. Коваль, особлива роль у процесі ефективного, надійного й чітко
налагодженого матеріально-технічного забезпечення діяльності органів (підрозділів) ДПС
України належить їх керівникам. На думку автора, питання вирішуються кожним керівником
щодо підлеглих, безпосередньо йому підпорядкованих, і в межах компетенції та ресурсних
можливостей, що вимагає від керівника знання матеріальних, технічних і фінансових засобів
очолюваної ним управлінської структури [6].

Так, будучи розпорядником бюджетних кредитів, керівники органів ДПС України несуть
персональну відповідальність за фінансову діяльність підпорядкованих органів. Дане право й
обов’язок керівника в сучасних умовах набуває особливого значення. Потрібно погодитися
з авторами, які зауважують, що на відміну від держав із стабільною економікою, в Україні
йому необхідно докладати чимало зусиль для мінімально достатнього фінансового
забезпечення відповідного органу, що дає можливість виконувати покладені на нього
завдання [6, с. 155].

Підсумовуючи, зазначимо, що удосконалення системи фінансового забезпечення ДПС
України є необхідним для її подальшого розвитку в умовах ринкових перетворень в Україні. З
позицій майбутньої євроінтеграції, подальшої демократизації держави і наближення податкової
системи України до світових норм, впровадження нових принципів фінансового забезпечення
та матеріально-технічного постачання, їх ефективного цільового використання повинні стати
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наступними реальними кроками у розвитку ДПС України, подоланні корупції і зловживань у
цій сфері, спрямованими на підвищення ефективності, якості, іміджу ДПС України.

Недосконалість фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання ДПС
України надалі може призвести до зростання податкових правопорушень і стати загрозою для
основ податкової системи України. Одним з дієвих чинників ефективної діяльності ДПС України
повинно стати запровадження на законодавчому рівні організаційно комплексних дій щодо
вдосконалення цього важливого елементу адміністративно-правового статусу ДПС України.
Це б значно посилило вплив держави на подолання протиправної діяльності у податковій
сфері, дало б змогу закріпити механізм взаємодії між різними державними структурами, що,
у свою чергу, виключить паралелізм і дублювання у службовій діяльності відповідних
інституцій.

Подальший розвиток системи фінансового забезпечення та матеріально-технічного
постачання повинний ґрунтуватися не на простому нарощуванні видатків, а на підвищенні їх
ефективності з метою забезпечення належної якості податкових послуг і можливостей
швидкого доступу населення до їх отримання. Саме тому майбутні реформи повинні
стосуватися державного механізму розподілу ресурсів і загального управління податковою
сферою.

Удосконалення механізмів фінансового забезпечення та матеріально-технічного
постачання ДПС України дасть змогу ефективно управляти всіма грошовими потоками
податкової системи, а саме: ефективно використовувати фінансові та матеріально-технічні
ресурси, а також здійснювати контроль за їх формуванням і використанням.
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СИСТЕМА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИХ
ПРАВИЛ РУХУ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

У статті з’ясовано сутність загальнообов’язкових правил руху транспорту та
визначено їх особливості. Проаналізовано норми міжнародних актів і чинного
законодавства України, що регулюють роботу транспорту в Україні. Визначено проблеми
реалізації вказаних норм і запропоновано шляхи щодо їх розв’язання. Означено перспективи
подальшого розвитку законодавства, що регулює відносини на транспорті.

In the article essence of obligatory rules of the road of transport is found out and their
features are certain. The norms of international acts and current legislation of Ukraine are
analyzed, regulating work of transport in Ukraine. The problems of realization of the indicated
norms are certain and the ways of their decision are offered. The prospects of subseguent
development of legislation are marked, regulating relations on a transport.

Ключові слова: транспорт, рух, правило, система, норми, відносини, вдосконалення.

Установлення порядку руху є однією з форм організації, регулювання і безпеки
життєдіяльності суспільства. Проблема організації руху та його безпеки тісно пов’язана з
питаннями розвитку міст, дорожнього будівництва і транспорту. Як розквіт народів, так і їх
занепад завжди були пов’язані із розвитком шляхів сполучення. Формуючись поступово,
вони забезпечують зв’язок окремих груп людей, сприяють матеріальному і духовному
спілкуванню, служать практичним, утилітарним потребам людини, їх образ займає певне
місце у витворах мистецтва, народних звичаях і обрядах.

Транспортні комунікації є необхідним благом і важливою суспільною потребою. Вони
пов’язують країну зі світовою спільнотою, забезпечують успішне функціонування і розвиток
ринкової економіки, зростаючу мобільність мільйонів людей. Саме рух транспорту
безпосередньо забезпечує задоволення транспортної потреби, тобто просторове
переміщення.

Основним засобом надання руху транспорту упорядкованого, організованого стану
безумовно є його правова регламентація, яка полягає у встановленні загальних правил (моделі)
поведінки в певних транспортних ситуаціях. Стосовно цього досить чітко висловився
А. С. Васильєв, стверджуючи, що жодний процес державно-управлінської діяльності не можна
уявити без належного регулювання та координації на основі видання та застосування
відповідних правових актів [1, с. 3–4].
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Загальнообов’язкові правила, що діють на транспорті, є необхідним і досить вагомим
організаційно-правовим інструментом, без їх регулятивного або охоронного впливу не можна
здійснювати правильну організацію руху транспорту, забезпечувати дотримання вимог
безпеки, а в цілому – більш ефективний його розвиток. Їх змістом визначаються межі належної
поведінки працівників транспортних підприємств, їх керівників, громадян, представників
контрольно-наглядових органів, громадських формувань. Правила надають перерахованим
суб’єктам права і встановлюють для них обов’язки, а також передбачають гарантії реалізації
цих прав і обов’язків. Тобто завдяки впливу правил, що розглядаються, створюється належний
правовий режим на транспорті, який відповідає інтересам держави, транспортних підприємств,
установ, організацій і громадян.

Значущість правил руху транспорту не викликає сумнівів. Їх удосконаленню присвячено
велику кількість науково-теоретичних розробок учених різних правничих галузей, а саме
Гіжевського В. К., Мілашевича А. В., Гущина В. В., Вигодянського О. В., Забарного Г. Г.,
Філіппова А. В., Клепікової О. В., Шелухіна М. Л., Деркач Е. М., Чорномаз О. Б., Коваліва М. В.
та ін. Попри вагомий інтерес учених до проблем правового забезпечення роботи транспорту
й до сьогодні не визначено поняття, систему та особливості загальнообов’язкових правил
руху.

Тому метою цієї статті є з’ясування сутності, визначення системи та шляхів удосконалення
загальнообов’язкових правил руху транспорту.

Основним завданням встановлення загальнообов’язкових правил руху транспорту є
надання допомоги учасникам транспортних правовідносин щодо розв’язання ситуації з
приводу пріоритетного використання простору, необхідного для переміщення. „Надання
пріоритету, права на першочергове використання простору одним і ставлення в обов’язок
надати цей простір іншим – сутність правових приписів учасникам руху транспорту”, – пише
Ю. М. Тунік [2, с. 13].

Правова регламентація дій учасників руху транспорту розширює сферу кваліфікаційних
вимог, що пред’являються до них, від суто технологічного характеру до знання змісту
відповідних правових норм і наявності навиків їх застосування в реальних умовах руху [3, с. 61].

Наявність, повнота і точність виконання названої сукупності норм визначають, наскільки
рух транспорту буде якісним і безпечним.

Серед особливостей правил, що діють на транспорті, насамперед необхідно назвати
забезпеченість їх виконання застосуванням широкого спектру заходів державного примусу.
Інша особливість полягає у наявності в їх масиві багатьох норм техніко-юридичного характеру.
Оскільки відносини щодо забезпечення руху транспорту виникають у зв’язку з використанням
джерел підвищеної небезпеки, до яких відносять різні технічні пристрої, споруди, механізми,
то правова основа названих відносин включає також технічні правила.

У сфері функціонування транспорту діє безліч нормативних актів, що визначають технічні
вимоги. А це, у свою чергу, викликає труднощі в роботі з ними. Найважливіші технічні правила,
що мають певне значення для забезпечення безпеки руху транспорту, на нашу думку, необхідно
піддати офіційній систематизації. Наприклад, інкорпорація технічних норм, що передбачає
розташування всього діючого нормативного матеріалу за суворо визначеним планом з
виділенням в особливі розділи всіх норм, що відносяться до одного і того  самого питання,
дала б повну картину технічних правил, діючих на транспорті. Систематизація норм забезпечить
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дійсну доступність для зацікавлених осіб і полегшить їх практичне застосування, не змінюючи
при цьому зміст законодавства.

Доцільно так само деякі техніко-юридичні норми включати в нормативні акти, які
спрямовані на врегулювання відносин у сфері функціонування транспорту. Це потрібне в тих
випадках, коли технічні правила не менш важливі, ніж загальні принципи.

Ще однією особливістю правил руху, що діють для транспорту, є те, що правові акти, в яких
вони встановлюються, мають переважно підзаконний характер і конкретизуюче призначення.
Підзаконні акти дійсно дозволяють оперативно реагувати на зміни в об’єкті правового
регулювання, з найменшими втратами долати прогалини в законі, що найбільш характерно
для локалізації та запобігання аваріям, виходячи з їх неординарності, швидкості розвитку подій.
Через нестачу інформації, її недостатню оперативність законодавець не в змозі передбачити і
регламентувати всю сукупність суспільних відносин, що виникають у транспортному
комплексі. Завдання полягає в тому, щоб чітко розмежувати ті сфери правового впливу, куди
закрито доступ підзаконним актам. У зв’язку з цим деякі автори зазначають, що юридичною
наукою ще не відпрацьовані чіткі критерії розмежування суспільних відносин, за допомогою
яких вони регулювалися б на законодавчому і підзаконному рівні [4]. Інші стверджують, що
питання, які торкаються прав, свобод і відповідальності, неприпустимо регулювати через
посередництво підзаконних нормативно-правових актів [5, с. 362–364].

Безсумнівно, виключною сферою дії закону повинно бути правове установлення всіх
головних аспектів функціонування транспортного комплексу країни. У сферу компетенції
суб’єктів підзаконної нормотворчості повинні увійти лише конкретизація і деталізація
законодавчих приписів, а також регламентація організації їх виконання без зміни обсягу
правового регулювання. Унаслідок підзаконної нормотворчості органи виконавчої влади не
повинні набувати нових і втрачати вже передбачені законодавчими актами повноваження,
неприпустимо також розширювати чи звужувати, порівняно з законом, підстави їх
застосування. Звідси випливає необхідність створити юридичні гарантії того, щоб підзаконні
нормативно-правові акти не зменшували чи не обмежували законні права і свободи людини
і громадянина.

Враховуючи викладене, загальнообов’язкові правила руху транспорту, можна визначити
як приписи правових і техніко-юридичних норм, які встановлюються і охороняються державою
для закріплення і регулювання суспільних відносин, що виникають під час руху транспорту, з
метою забезпечення його високої ефективності і безпеки.

Правила руху транспорту містяться здебільшого у нормативно-правових актах – офіційних
документах органів державної влади правотворчого характеру. На сьогодні правове
регулювання руху транспорту в Україні здійснюється певною системою законодавства, яка
складається із значної кількості нормативних актів, що відрізняються один від одного багатьма
ознаками: юридичною силою, порядком прийняття тощо.

Отримати повне уявлення про систему правових актів, діючих на транспорті, можна
поділивши їх за юридичною силою.

1. Міжнародні акти. Важливим джерелом правового регулювання транспортних перевезень
є міжнародні угоди, конвенції, резолюції, протоколи, правила, рекомендаційна практика.
Виступаючи, в тому числі, складовою міжнародного права, останні утворюють особливий
правовий режим просторового переміщення державною територією та за її межами,
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встановлюють порядок здійснення міжнародних транспортних сполучень, що забезпечує
умови їх регулярної, ефективної й безпечної експлуатації з метою виконання перевезень.

Зауважимо, що урегулювати виключно всі питання міжнародного сполучення досить
складно, оскільки з розвитком транспорту з’являються й нові види правовідносин. Яскравим
прикладом цього є відсутність у чинному Повітряному кодексі України норм, що визначають
особливості такого виду повітряних перевезень, умови та порядок укладання договорів про
міжнародні повітряні перевезення, питання відповідальності держави за недотримання
міжнародних зобов’язань у цій сфері.

Ще одним прикладом недосконалості міжнародно-правового забезпечення повітряних
перевезень можна назвати необхідність унормувати діяльність ділової авіації (бізнес-авіації),
яка давно займає вагоме місце в світовій системі повітряного транспорту.

Принциповим питанням, пов’язаним із приведенням чинного законодавства у галузі
авіаційних перевезень у відповідність з міжнародними нормами, є внесення змін до
Повітряного кодексу України в частині встановлення виду та розмірів відповідальності
авіаперевізника за спричинення ним шкоди життю, здоров’ю і майну пасажира. Наприклад, у
США після внесення останніх змін до повітряного законодавства, авіакомпанії зобов’язані
виплачувати компенсацію за кожного загиблого пасажира під час авіаперевезення у розмірі
3 мільйонів $ [6, с. 488].

2. Законодавчі акти. Закони (в тому числі Конституція України) та інші законодавчі акти
посідають центральне місце в механізмі правового регулювання транспортної галузі. Причому
їх значення в розбудові правової держави повинно постійно зростати, оскільки верховенство
закону є невід’ємною ознакою останньої. Верховенство закону виявляється насамперед у
суворій відповідності йому всіх інших нормативних актів, оскільки закони (після Конституції)
мають найвищу юридичну силу. Закони регулюють найважливіші питання державного та
суспільного життя, їх норми становлять серцевину, фундамент формування і розвитку інших
правових норм [7, ч. 55–57].

До переліку законів, що визначають основні засади функціонування транспорту, доцільно
віднести, зокрема, такі: „Про транспорт”, „Про транзит вантажів”, „Про перевезення
небезпечних вантажів”, „Про дорожній рух”, „Про залізничний транспорт”, „Про
автомобільний транспорт”, „Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів”, „Про власність” (закріплює права громадян на
володіння, користування і розпорядження транспортними засобами), „Про ліцензування
певних видів господарської діяльності”, „Про функціонування єдиної транспортної системи
України в особливий період”, „Про транспортно-експедиторську діяльність”, „Про деякі
питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” тощо.

Законодавчий рівень правового забезпечення руху транспорту також складають
кодифіковані акти. Йдеться про Повітряний кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства
України, Водний кодекс України тощо.

Попри загальну значущість законодавчих актів у регулюванні суспільних відносин на
транспорті, на жаль, вони не є бездоганними, з погляду юридичної техніки, повноти
регуляторного охвату, відповідності соціально-економічним реаліям.

Яскравим прикладом цього можуть слугувати стрижневі документи галузей транспорту.
Так, редакція прийнятого у червні 1993 р. Закону України „Про дорожній рух” уже не відповідає
вимогам сьогодення, у багатьох випадках невигідно відрізняється від подібних законодавчих
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актів країн розвиненої автомобілізації. Ряд положень Закону не приведено у відповідність з
міжнародними нормами та угодами, в окремі статті необхідно внести доповнення щодо
повноти та конкретизації їх редакції, а окремі норми закону потребують внесення змін,
гармонізованих з європейськими вимогами.

Не вирішує всіх проблем, на нашу думку, і нова редакція Повітряного кодексу України.
Недоцільним насамперед є великий за обсягом перелік визначень термінів, який нараховує
понад 100 позицій (стаття 1 Кодексу). У статті 39 зазначено, що цивільне повітряне судно може
бути зареєстроване лише в одному реєстрі. Однак взагалі не визначено, як вирішуються
спори у разі, якщо повітряне судно зареєстровано у реєстрах двох країн.

На нашу думку, Кодекс доцільно також доповнити положеннями про бортову документацію
повітряного судна, повітряні траси, особливості певних видів польотів (над населеними
пунктами, демонстраційних польотів, польотів на надзвуковій швидкості тощо), про
збереження персональних даних пасажирів повітряних суден тощо.

Прийняття нової редакції Повітряного кодексу України стало суттєвою віхою на шляху до
побудови ефективного механізму забезпечення безпеки цивільної авіації. У ньому
допрацьовано деякі моменти стосовно безпеки авіації, захисту навколишнього середовища,
функціонування аеродромів та аеропортів, страхування тощо. Однак при цьому не забезпечено
достатню незалежність уповноваженого органу з питань цивільної авіації від міністерства
інфраструктури; незалежність Експертної установи з розслідування авіаційних подій, порядок
формування якої не чіткий; не враховані питання регулювання інших, крім цивільної та
держаної, видів авіаційної діяльності; не усунуто невідповідність з іншими законодавчими
актами; недостатньо уваги приділяється питанням власності тощо.

Кодекс торговельного мореплавства України, який набрав чинності у 1995 р., залишається
єдиним на сьогодні законом України, що регулює діяльність морського і річкового транспорту.
Його структура, основний зміст, співвідношення норм і правил відповідають стану країни на
початок 90-х років – періоду становлення незалежної України. Але протягом останніх 12 років
у структурі морського і річкового транспорту і структурі державного управління ним, у
чинному законодавстві України, міжнародному правовому режимі торговельного
мореплавства відбулися значні, інколи, кардинальні зміни. Кодекс торговельного мореплавства
України, по суті, за ці роки не зазнав жодної зміни і тому нині є документом, який не можна
вважати законом прямої дії – замість його норм на практиці вимушені застосовувати або
підзаконні акти, або норми міжнародних конвенцій, або стандарти і навіть рекомендації
міжнародних та європейських інституцій у галузі судноплавства.

На нашу думку, доцільно ввести до Кодексу вимоги щодо необхідності отримувати суднам
і судноплавним компаніям ідентифікаційний номер ІМО, уточнювати процедуру технічного
нагляду, видачу суднових документів, визначати основні засади організації спеціальних заходів
з охорони суден і портових споруд, уникати дублювання функцій органів виконавчої влади,
забезпечувати головну роль центрального органу виконавчої влади в галузі морського
транспорту у створенні і функціонуванні державної системи забезпечення безпеки
судноплавства і національної системи морського пошуку і рятування.

3. Підзаконні акти. Вони посідають важливе місце в системі правового регулювання,
забезпечуючи виконання законів унаслідок конкретизованого, деталізованого нормативного
регулювання, всієї сукупності суспільних відносин [8, с. 498]. У ієрархії суб’єктів, наділених
повноваженнями ухвалювати нормативно-правові акти у досліджуваній сфері, насамперед
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виділимо акти Президента України. Останні хоча й мають здебільшого рекомендаційний
характер, проте також помітно впливають на організацію перевезень пасажирів і вантажів.

Основу підзаконного нормативно-правового забезпечення руху транспорту становлять
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Умовно їх можна поділити на декілька
груп.

До першої групи належать постанови та розпорядження Уряду, якими закріплюються
загальнодержавні цільові програми, стратегії, концепції у сфері функціонування транспорту.

Друга група – безпосередньо встановлює правила (порядки, регламенти та ін.) в сфері
організації руху транспорту, підготовки водіїв (пілотів, судноводіїв), допуску до керування
транспортними засобами, експлуатаційного стану, обладнання (переобладнання), реєстрації
та обліку транспортних засобів, надання транспортних послуг тощо.

Третю групу становлять акти Уряду, що регулюють діяльність державних суб’єктів
управління транспортом.

Четверта група – забезпечують безпеку руху на транспорті.
Основна маса правових норм, якими врегульовуються ключові аспекти якісного та

безпечного руху транспорту, зосереджена у відомчих нормативних актах, зокрема наказах
Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства
охорони здоров’я України, Державіаслужби (Укравіатрансу, Державіаадміністрації, Укравіації),
Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної
інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Державної адміністрації залізничного
транспорту України (Укрзалізниці). А це величезний масив нормативних актів. Жодний
спеціаліст на сьогодні не може назвати кількість підзаконних актів, що регулюють різні аспекти
функціонування транспорту.

4. Локальні акти (рівень експлуатантів). Яскравим прикладом локальної нормотворчості
на транспорті можна вважати видання авіаційними експлуатантами корпоративних авіаційних
правил. Згідно з Положенням про систему управління безпекою польотів на авіаційному
транспорті [9] суб’єкти авіаційно-транспортної системи (АТС), діяльність яких впливає на
безпеку польотів, можуть розробляти та приймати корпоративні авіаційні правила
попередження авіаційних подій і забезпечення безпеки польотів у частині, яка належить до їх
виробничої діяльності і взаємодії з іншими суб’єктами АТС. Корпоративні авіаційні правила
повинні узгоджуватися з Державіаслужбою щодо їх відповідності національним і міжнародним
стандартам.

Отже, для не спеціаліста така кількість законодавчих джерел повинна свідчити про повноту
й усебічність правового регулювання суспільних відносин у сфері руху транспорту. Але
насправді все зовсім не так. Така кількість правових актів різної юридичної сили, на нашу
думку, заважає регулюванню перевезень. На сьогодні досліджувана сфера не набула
оптимального стану, що пов’язано із поширенням відомчої нормотворчості різних питань
функціонування транспорту, низькою якістю та юридичною технікою прийнятих нормативних
актів. Подібної думки дотримуються багато вчених. Зокрема, Г. Г. Забарний та А. В. Філіппов
наголошують, що положення підзаконних актів часто не відповідають нормам чинного
законодавства, що певною мірою спричинене застарілістю його правових норм, а останні, в
свою чергу, нерідко суперечать положенням міжнародних договорів і стандартів. При цьому
вчені зазначають, що зміни в законодавство вносяться нерівномірно: підзаконні акти
„пристосовуються” до нових умов швидше і легше, ніж закони, а це призводить до юридичного
нонсенсу: спочатку вносять зміни до підзаконного акта, а потім до закону [10, с. 48].
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Як відомо, ефективність правового регулювання будь-якої сфери суспільних відносин не
перебуває в прямій залежності від кількості прийнятих нормативно-правових актів, навпаки
констатуємо іншу тенденцію – чим більше нормативних актів, тим менш стабільні суспільні
відносини. Річ також у тому, що документи попередніх десятиліть, прийняті тодішніми органами
(наприклад, Міністерством цивільної авіації СРСР), закріпили екстенсивні форми і методи
розвитку транспорту, що на сьогодні блокує нормативне регулювання, знижує його
ефективність, дестабілізує господарську діяльність підприємств транспорту. Але й існуюча
на сьогодні нормотворчість характеризується громіздкістю, суперечністю, невпорядкованістю.
Звідси низька соціально-економічна ефективність документів, що приймаються. Крім того,
вирішення тих або інших проблем транспорту здійснюється не завдяки підвищенню рівня
правового регулювання, а внаслідок ухвалення нових актів. На сьогодні немає жодного фахівця,
який зміг би визначити, якою кількістю нормативних актів регулюються, наприклад, питання
забезпечення авіаційної безпеки або безпеки польотів повітряних суден. Становище
ускладнюється тим, що практично всі питання діяльності транспорту регулюються не тільки
спеціальними нормативними документами, але й окремими положеннями, що містяться в
інших документах (скажімо, одним пунктом наказу). Подібне становище безумовно негативно
позначається на ефективності управління об’єктами транспорту, ускладнює роботу кожного
фахівця, вимушеного непродуктивно витрачати час на пошуки правової інформації, на
тлумачення нормативних актів, відволікає його увагу від безпосередньої роботи. Більше того,
всі наявні розробки нормативної, нормативно-технічної документації, а також документації
міжнародних організацій при всіх, на перший погляд, достоїнствах мають головний і
вирішальний недолік – відсутність системного підходу, що пов’язаний, з одного боку, з
ігноруванням існуючої правової системи країни, і транспорту зокрема, а з іншого – з
розробкою тільки частини механізму правового регулювання, без взаємозв’язку його окремих
елементів.

Відсутність системного підходу до розробки нормативно-правового поля у транспортній
сфері, що базуватиметься на єдиній концепції та принципах регулювання, породжує, за
слушним висловом Н. С. Кулика, проблеми „непрозорості” цього поля [11, с. 60].

Необхідність принципово оновити транспортне законодавство визнає більшість учених і
практиків [12;13]. Покращити правове забезпечення організації руху та надання якісних
транспортних послуг можна оновивши чинне законодавство, привівши його у відповідність з
сучасними реаліями та вимогами практики. Необхідно будувати нову систему на аналізі
результатів уже наявної нормотворчості: законодавчої, насамперед такої, яка закріплює
основні, найстабільніші і значущі з позицій держави суспільні відносини, і відомчої, яка повинна
бути впорядкована, уточнена і узгоджена всіма суб’єктами, уповноваженими вирішувати
питання, що пов’язані з транспортним рухом та організацією роботи усього транспортного
комплексу.

Отже, на сьогодні найбільш актуальним є питання щодо створення якісно нового правового
забезпечення функціонування транспорту в Україні. Досягнути такої мети можна за рахунок:

1) уніфікації законодавства шляхом підготовки його нової редакції, необхідність якої
викликана виникненням нових і якісних перетворень, існуючих на транспорті відносин,
потребою їх більш чіткої регламентації;

2) удосконалення відомчого правового регулювання з одночасним виробленням нових
принципів структурної організації змісту правових документів, поліпшенням якості
нормативних розпоряджень;

3) поступового накопичення нормативного матеріалу та формування системи
транспортного законодавства, а в подальшому прийняття єдиного кодифікованого акта,
спроможного охопити всі сторони функціонування транспортного комплексу країни.
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Удосконалення загальнообов’язкових правил руху транспорту безпосередньо буде залежати
від вироблення єдиної державної стратегії розвитку галузевого законодавства, оптимальної
моделі нормативного виходу і злагодженої роботи всіх суб’єктів нормотворчої та
правозастосовної діяльності в досліджуваній сфері.
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ОБ’ЄКТИВНА ІСТИНА ЯК УМОВА
ШВИДКОГО ТА ПОВНОГО РОЗКРИТТЯ
ЗЛОЧИНУ НА ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У статті досліджено поняття об’єктивної істини як умови швидкого та повного

розкриття злочину на досудових стадіях кримінального процесу.

In the article investigational a concept of objective truth as terms of rapid and complete
crime detection is on the pre-trial stages of criminal process.

Ключові слова: істина, провадження, досудове розслідування.

Встановлення об’єктивної істини – це досягнення такого рівня певності знань, що без
сумніву відповідає дійсності, повне і всебічне дослідження всіх обставин справи, як тих, що
викривають, так і тих, що виправдують особу, а також тих, що пом’якшують або обтяжують
відповідальність, встановлення всіх фактів, що входять до предмета доказування і необхідні
для розв’язання справи по суті.

Істина – це повна і точна відповідність суджень реальній дійсності.
Під істиною в кримінальному процесі розуміють відповідність висновків органів

досудового розслідування, прокурора і суду про всі істотні обставини справи (події злочину,
винність особи тощо) тому, що мало місце в дійсності.

Встановлюючи об’єктивну істину, необхідно виходити з того, що кожний злочин – це
діяння, яке завдяки загальному закону про взаємозв’язок і взаємозумовленість усіх предметів,
фактів, явищ матеріального світу детерміновано навколишнім середовищем, зумовлено ним,
відображається в ньому.

Кожному засобові вчинення злочину відповідає відома сукупність слідів. Аналізуючи той
або інший засіб учинення злочину, можна заздалегідь уявити собі, де і які сліди можуть бути
залишені, і навпаки, взявши за основу окремі виявлені сліди, можна уявити собі засіб, яким
вчинено злочин.

Необхідно відзначити, що діяльність слідчого, органу дізнання, прокурора або суду не
можна розглядати як заволодіння готовими доказами. Цей процес містить у собі активну
діяльність з пошуку джерел інформації, закріплення отриманих даних і їх дослідження.
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Доведення не обмежується пізнанням істини для себе. Воно спрямовано на те, щоб довести
встановлену істину до усіх. У цьому розумінні сліди злочину під час розслідування не тільки
збираються і досліджуються, а й процесуально закріплюються, перевіряються,
пристосовуються до використання в судовому доказуванні. Самі докази підтверджуються
іншими допоміжними доказовими даними, що забезпечує використання, як доказів, лише
достовірної інформації, а отже, безпомилковість висновків. Встановлення об’єктивної істини
– основне завдання досудового розслідування і судового розгляду.

Також можна стверджувати, що визначення об’єктивної істини в науковій літературі дається
неоднозначно, хоча її сутність зводиться до одного і того самого.

Так, проф. Недбайло П. О. вважав, що об’єктивна істина – це істина, яка побудована на
об’єктивних фактах дійсності. Це відображення в нашій свідомості дійсності, що повністю їй
відповідає. Встановити об’єктивну істину в практиці застосування правових норм – означає
зробити висновки, які правильно відображають реальну дійсність, повністю відповідають
обставинам конкретної справи. Всяке правильне вирішення юридичної справи повинно
опиратися на юридично значимі факти, які повною мірою характеризують сутність питання.
Юридична значимість фактів визначається правовою нормою.

Академік Алексєєв С. С. зазначає, що об’єктивна істина – це виражена в праві вимога,
згідно з якою рішення правозастосовного органу повинно повністю і точно відповідати
об’єктивній дійсності. Істина в застосуванні права – це достовірні знання про обставини
справи, які відповідають об’єктивній дійсності і встановлені компетентним органом при
допомозі спеціально визначених у законі процедур і засобів пізнання.

Більш повне визначення істини дає П’янов Н. А. під встановленням істини при застосуванні
норм права потрібно розуміти пізнання всіх фактичних обставин, правовідносин, суб’єктивних
прав і обов’язків, які мають значення для правильного вирішення юридичної справи, такими,
якими вони існували або існують у дійсності.

Принцип об’єктивної істини обґрунтовується філософськими положеннями про пізнання
світу, про достовірність людських знань, про їх об’єктивний характер, незалежно від людини і
людства. Поняття істини в юридичних справах відповідає загальному філософському поняттю
об’єктивної істини. Пізнання – це невід’ємний елемент правозастосовного процесу. Вони
взаємозв’язані. Пізнання – це процес відображення дійсності в свідомості особи юриста, і,
зокрема, правосвідомість, а істина – це відповідність цього відображення самій
дійсності [1, с. 166–172].

Разом із тим для процесу застосування правових норм необхідні відображення і вибір
правових фактів. Найбільше значення в цьому процесі мають юридичні факти і обставини, які
повинні бути об’єктивовані в юридичних документах, доказах і знайшли відображення в
рішеннях і інших правозастосовних актах. У цьому процесі важливу роль відіграє правове
мислення юриста.

Поняття об’єктивної істини охоплює не тільки факти самі по собі, але і їх соціально-правове
значення, історичні умови застосування права, суспільну небезпеку і шкоду протиправних
діянь, факти порушення прав і законних інтересів суб’єктів суспільних відносин,
правовідносини, принципи законності і правопорядку. До таких явищ відносять нормативно-
правові акти.

Збір, аналіз і оцінка юридичних фактів і доказів входить до фактичних основ справи.
Встановлення фактичної основи справи полягає у всебічному, повному і об’єктивному
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дослідженні її обставин на підставі норм матеріального і процесуального права. У ст. 22 КПК
України вказується, що прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, зобов’язані вжити
всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин
справи, виявити як ті, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, а також
обставини, що пом’якшують і обтяжують його відповідальність. Вибір правової норми і
нормативно-правового акта входить до правової основи справи. У механізмі встановлення
об’єктивної істини у справі необхідно, щоб фактична сторона справи відповідала її юридичній
стороні. Іноді в літературі опускається роль і значення професійної правосвідомості і правової
культури юриста, без яких неможливе застосування правових норм. На підставі достовірності
фактичної основи справи необхідна їх правова оцінка, кваліфікація складу злочину чи
правопорушення [2].

У зв’язку з цим необхідно виділити інтелектуальну сторону в змісті й механізмі
правозастосування. Сюди входять усі істинні судження, висновки, поняття, істинні оцінки
фактів і обставин справи. У зміст об’єктивної істини не входить вольова сторона
правозастосовної діяльності. Наприклад, визначення міри покарання за правопорушення не
входить до об’єктивної істини. Більшість спеціалістів по теорії доказів вважають, що у зміст
об’єктивної істини по кримінальних справах входить не конкретна міра покарання, а вид і
характер покарання в межах санкції, передбаченої кримінальним законом.

Істина в юридичних справах повинна бути повною, точною, дійсною і об’єктивною. Крім
того, потрібно враховувати обставини, а саме відповідно до правового пізнання в процесі
застосування правових норм істина має обмежений характер за предметом і змістом. На
відміну від теоретичного пізнання, тут не ставиться завдання виявити всі властивості, зв’язки,
соціально-політичну чи економічну сутність. Ця істина обмежена рамками нормативно-
правових актів. Вона може бути обмежена недопустимістю з метою досягти істинності,
використовуючи неправові заходи (насилля, психічний тиск, обман тощо). У деяких справах її
не можна встановити в зв’язку з неможливістю знайти докази у справі. Тому КПК України
передбачає припинення кримінальної справи в зв’язку з недоведенням звинувачення. Зокрема,
в ст. 6 КПК України вказується, що кримінальна справа не може бути порушена, а порушена
справа підлягає закриттю:

1) за відсутності події злочину;
2) за відсутності в діянні складу злочину, а також з інших мотивів;
3) в окремих випадках можливі відступи від принципу об’єктивної істини через певні

зовнішні і суб’єктивні причини: характер соціально-політичного устрою, характер і суворість
вимог законності.

У нашому законодавстві передбачені процесуальні гарантії із встановлення об’єктивної
істини у кожній конкретній справі: обов’язок посадових осіб всебічно вивчити справу,
відповідальність за завідомо фальшиві показання, протиправні заключення експертів,
оскарження і опротестування рішень і вироків тощо [3, с. 91–94].

Істина завжди конкретна, оскільки вона заснована на врахуванні обставин справи в певних
умовах місця і часу. Це означає, що істина повинна бути завжди одна і та само, в один і той
самий час і в одному й тому самому аспекті. По кожній конкретній справі не може бути двох
і більше істин. Іноді в процесі оскарження висновки або рішення можуть змінюватися, може
відбуватися переоцінка тих чи інших обставин справи, але це не означає, що ми маємо дві чи
більше істин.
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По юридичних справах об’єктивна істина має абсолютно відносний характер. Іноді науковці
стверджують, що вона може бути абсолютною або тільки відносною. Як свідчить практика,
вона не може бути повністю абсолютною, бо не завжди можна встановити всі факти і докази.
Відносною також вона не може бути, оскільки рішення державних органів не можуть бути
відносними.

Можна сказати, що встановлення об’єктивної істини у справі – це одна з найголовніших
вимог правозастосовного процесу. Усі інші принципи, такі як: законність, обґрунтованість,
доцільність, справедливість, повнота, всебічність підпорядковані і відповідають вимогам
принципу об’єктивної істини.

Об’єктивну істину у справі потрібно відрізняти від судейського переконання. Переконання
– це суб’єктивний стан особи юриста, який суттєво впливає на вирішення справи. Переконання,
впевненість в істинності рішень повинна бути обґрунтована матеріалами справи. У ст. 67
КПК України вказується, що суд, прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, оцінюють
докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і
об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази
для суду, прокурора, слідчого і особи, яка проводить дізнання, не мають наперед встановленої
сили.

Суб’єктивна впевненість не може зводитись до інтуїції в вирішенні справи. На підставі
інтуїції особа юриста може бути впевнена в правильності рішення, але відсутність доказів,
невідповідність або недостатність юридичних фактів і обставин не дають підстав стверджувати,
що об’єктивна істина встановлена. Об’єктивну істину не можна ототожнювати із
переконаннями і тоді, коли вони відповідають істині. Істина – це відповідність висновків судді
об’єктивній дійсності, а судейське переконання – це обґрунтована впевненість у тому, що
така відповідність існує [4, с. 166].

На жаль, на практиці не дотримання одного із головних завдань, а саме встановлення
об’єктивної істини у кримінальній справі, порушують законні права підозрюваних,
обвинувачених і підсудних.

Наприклад, ухвалою розпорядчого засідання колегії Кіровоградського обласного суду
кримінальну справу щодо Б., К. і Т., обвинувачених за ст. 88 КК України, направлено на
додаткове розслідування. Зазначеним особам було пред’явлено обвинувачення в тому, що
вони за попереднім зговором проникли у приміщення проектно-конструкторського інституту
і викрали звідти програмно-технічний комплекс вартістю 73 тис. грн.

В ухвалі зазначено, що при розслідуванні справи не дотримано ряд вимог процесуального
закону. Зокрема, порушено право обвинуваченого К. на захист, не з’ясовано розмір заподіяної
матеріальної шкоди, не виконано належним чином вимоги процесуального закону про вжиття
заходів до її відшкодування.

Незважаючи на наявність у справі заяви К. про здійснення його захисту обраним ним
адвокатом, слідчий не ознайомив останнього з постановами про призначення експертиз, а
також з висновками експертів. Ці слідчі дії було виконано без участі захисника [4, с. 342].

Обвинувачення було пред’явлено К. за участю захисника, проти послуг якого він
заперечував. Не було враховано прохання К. забезпечити захист його інтересів обраним ним
захисником і при виконанні вимог ст. 218 КПК.

Не з’ясовано належним чином слідством і питання про дійсний розмір шкоди, завданої
діями обвинувачених.
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Договірну ціну придбаного інститутом комплексу не можна покласти в основу визначення
розміру реальної шкоди, що настала. Дійсну вартість програмно-технічного комплексу може
встановити товарознавча експертиза, яка у справі не проводилася.

Отже, можна зробити висновок, що об’єктивна істина – це достовірні знання, висновки
про юридичну і фактичну основи справи, які співпадають, відображаються в правосвідомості
юриста і об’єктивуються в індивідуальних актах на підставі основних вимог процесу
застосування правових норм.

Здійснивши аналіз основних положень, що стосуються завдань швидкого та повного
розкриття злочинів, можна зробити такі висновки:

1. Завдання швидкого і повного розкриття злочину складні і пов’язані з розслідуванням,
яке здійснюється шляхом дослідження обставин справи. Швидкість і повноту необхідно
розглядати у взаємозв’язку, оскільки від швидкості розкриття залежить повнота, і навпаки – від
повноти залежить швидкість. Їх єдність, співвідношення і взаємообумовленість служать
гарантією захисту прав суб’єктів кримінального процесу.

2. Швидке розкриття злочину означає діяльність органів досудового розслідування, що
спрямована на скорочення часу з моменту вчинення злочину (отримання інформації про
злочин) до моменту порушення кримінальної справи, встановлення усіх подій злочину та
осіб, що його вчинили.

3. Швидкість у кримінальному процесі України доцільна лише, коли вона не перешкоджає
всебічності, повноті та об’єктивності, досягненню мети судочинства, а також не порушує
права і законні інтереси суб’єктів процесу.

4. Під повнотою дослідження обставин кримінальної справи необхідно розуміти достатню
сукупність достовірних доказів, які отримані з дотриманням процесуальної форми і за
допомогою яких встановлена кожна з обставин, передбачених ст.ст. 64, 417, 433, 23 КПК з
урахуванням кваліфікації діяння за статтею Кримінального кодексу України, а також обставини,
які перешкоджають провадженню у справі (ст.ст. 6–10, ч. 2 ст. 213 КПК).
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У статті автором аналізовано різні думки щодо визначення поняття допустимості
доказів, визначено критерії  та компоненти допустимості доказів, проаналізовано
положення чинного законодавства. Крім того, автором запропоновано надати терміну
„допустимості доказів” легальне визначення та внести доповнення в КПК України.

In the article an author is analyse the different points of view in relation to determination of
concept of admission of proofs, criteria and components of admission of proofs are determined,
positions of current legislation are analysed. In addition, an author suggests to give to the term
“to admission of proofs” legal determination and to bring in addition in КПК of Ukraine.
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Поняття допустимості доказів у кримінально-процесуальній науці слушно розглядається
як одне з вихідних положень теорії судових доказів. Правильне розкриття цього поняття має
важливе теоретичне і практичне значення. Воно істотно впливає на весь хід доказування:
збирання, перевірку та оцінку доказів, захист прав і законних інтересів суб’єктів кримінально-
процесуальної діяльності, досягнення істини у кожній кримінальній справі [1, с. 63].

Ще на початку ХХ ст. російський процесуаліст М. М. Розін писав, що „обставини, що
підлягають доказуванню, повинні бути підтверджені лише доказами, з процесуальної точки
зору допустимими” [2, с. 394]. М. М. Михеєнко вважав, що „при вирішенні питання щодо
допустимості  доказів та їх джерел береться до уваги в основному дотримання процесуальної
форми їх залучення до справи” [3, с. 118].

Відсутність єдиного підходу до інституту допустимості доказів викликає дискусію навколо
питання про можливість прийняття процесуальних рішень у кримінальній справі на підставі
їх доказів, отриманих з порушенням процесуальної форми, та про юридичну силу таких
доказів, тобто щодо того, чи мають вони доказове значення. Вказана невизначеність приводить
до помилок у діяльності практичних працівників і вимагає різних шляхів пошуку вирішення
цього питання.

Існують різні думки щодо визначення поняття допустимості доказів. Так, О. Соколов
визначає допустимість лише як „придатність доказу з точки зору його процесуальної
форми” [4, 14]. Цієї само думки дотримується С. Шейфер. Він не виокремлює ознаку законності

© Амеліна А. С., Данкович Н. О., 2012



200                                                                                                             Право

джерела доказів як самостійну умову допустимості, оскільки, на його думку, „все, що у теорії
кримінального процесу називається джерелами доказів чи засобами доказування, є не що
інше, як процесуальна форма, що вимагається законом” [5, с. 34].

Наприклад, Н. Кіпніс вважає, що „допустимість – це властивість доказів, яка характеризує
їх з точки зору законності джерела фактичних даних (відомостей, інформації), а також способів
отримання форм закріплення фактичних даних, що містяться у такому джерелі, у порядку,
передбаченому кримінально-процесуальним законом, тобто уповноваженою на те особою
чи органом у результаті проведення нею слідчої дії при суворому дотриманні кримінально-
процесуального закону, який визначає форми даної слідчої дії” [6, с. 27].

У теорії кримінального процесу під терміном „допустимість доказів”, зазвичай, розуміють
здатність джерела відомостей (показань обвинуваченого, висновку експерта та ін.)
встановлювати факт, який має значення для справи.

Враховуючи викладене вище, пропонуємо надати терміну „допустимість доказів” легальне
визначення та внести доповнення в КПК України в такій редакції: „Допустимість доказів –
визначена кримінально-процесуальним законом властивість доказу бути законним стосовно
джерел, законності прийомів, способів, процесуального порядку отримання доказів,
процесуальної форми закріплення доказів, суб’єктів про обставини, що мають значення для
встановлення істини по кримінальній справі”.

Допустимість доказів характеризується законністю джерела відомостей, а також способів
отримання та фіксації відомостей, що містяться у такому джерелі. Питання про допустимість
доказів має вузлове принципове значення. Від його правильного вирішення багато в чому
залежать моральні устрої кримінального процесу, віра людей у справедливість суду, надія на
перемогу правди над брехнею та злом. Невипадково, серед небагатьох конституційних
положень, якими визначається сутність правосуддя, знаходимо норму, що регулює інститут
допустимості злочинів: „Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних
незаконним шляхом, а також на припущеннях” – закріплено у ч. 3 ст. 62 Конституції України [7].

Підхід до інституту допустимості доказів, його місця та ролі у кримінальному процесі
перебуває під впливом того, що є домінуючим у кримінальному судочинстві. Мається на
увазі захист людини та її законних прав і в цілому суспільства від злочинних посягань, і за таких
умов превалює принцип „краще звільнити десять винних, ніж покарати одного невинного”,
або ж тотальна боротьба зі злочинністю, в основу якої кладеться розкриття злочинів, головним
показником чого є, як правило, не конкретні результати, а відповіді, статистичні звіти. Безумовно,
ці тенденції залежать від конкретних історичних умов та цінностей, які сповідує суспільство.
Стосовно цього необхідно зазначити, що не так давно Конституція України проголосила,
„людина є найвищою соціальною цінністю”. Саме ця ідея і повинна бути покладена в основу
кримінально-процесуального закону та бути домінуючою в механізмі кримінального
судочинства. Принцип законності у кримінальному судочинстві забезпечується інститутом
допустимості доказів. Саме дотримання вимог процесуального закону при збиранні доказів
захищає доказову інформацію від спотворення, що в подальшому унеможливить достовірне
дослідження доказів і з’ясування істини.

Як уже було зазначено вище, у Конституції України закладено одну з важливих основ
вітчизняного доказового права у кримінальному судочинстві: „Обвинувачення не можу
ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях”. У
наведеному положенні сформульовано головне правило законності (допустимості) доказів
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при здійсненні обвинувачення особи у вчиненні злочину. Якщо зазначене положення
переформулювати, то можна сказати, що обвинувачення особи у вчиненні злочину може
здійснюватися лише на доказах, зібраних законним шляхом, і на встановлених фактах.

Під час досудового слідства докази підлягають попередній оцінці на різних етапах,
насамперед при затриманні особи за підозрою у вчиненні злочину. Також докази щодо
конкретної особи оцінюються при застосуванні запобіжних заходів, причому безпосередньо
суддею оцінюються докази, на підставі яких особу беруть під варту. Обвинувачування
пред’являється їй лише після того, як буде зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення
злочину цією особою, та ін. Другим і не менш важливим є питання про порядок визнання тих
чи інших доказів недопустимими на різних стадіях кримінального процесу. На стадії досудового
слідства спір про допустимість доказів повинний вирішуватися суб’єктом кримінального
переслідування (слідчим, прокурором), а за відсутності узгодженості – суддею, який здійснює
судовий контроль за досудовим слідством.

У положеннях Основного Закону не зазначається, в якій мірі  порушення закону при
збиранні доказів робить їх недопустимими при  обвинуваченні, базовим щодо цього є лише
визначення про „незаконний шлях” при одержанні доказів”. Вбачається, що будь-яке
порушення закону при збиранні доказів підриває їх законну силу. У будь-якому випадку докази
повинні визнаватися недопустимими, якщо вони були отримані в результаті грубого
порушення конституційних прав і свобод людини, або ж порушення закону стало результатом
умисних дій працівників правоохоронних органів.

КПК України питання про визнання доказів недопустимими однозначно не врегульоване
і прямо ніде не зазначено, та на якій стадії судового процесу суд повинний визнавати докази
недопустимими. Саме тому Пленум Верховного Суду України стосовно цього прийняв
постанову № 9 від 1 листопада 1996 р. „Про застосування Конституції України при здійсненні
правосуддя”, якою роз’яснив наступне: (п. 2) „… оскільки Конституція України, як зазначено
в її ст. 8, має найвищою юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді
конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативного акта з
точки зору його відповідності Конституції в усіх необхідних випадках застосовувати як акт
прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватись на Конституції, а також на чинному
законодавстві, яке не суперечить їй…” [8].

Отже, якщо в КПК України прямо не зазначено, за яких обставин суди повинні визнавати
докази недопустимими, суд зобов’язаний у такому випадку звернутися до Конституції України
і застосувати її, як Закон прямої дії [9, с. 86–88].

У зазначеній постанові Пленуму чітко регламентовано, за яких обставин докази визнаються
одержаними незаконним шляхом. Зокрема, у п. 19 постанови вказано наступне: „… визнання
особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише за умови доведеності її вини.
При цьому потрібно мати на увазі, що згідно зі ст. 62 Конституції обвинувачення не може
ґрунтуватися на припущеннях, а також на доказах, одержаних незаконним шляхом. Докази
повинні визнаватися такими, що одержані незаконним шляхом, наприклад, тоді, коли їх
збирання й закріплення здійснено … з порушенням гарантованих Конституцією України прав
людини і громадянина, встановленого кримінально-процесуальним законом порядку…”.

Аналіз постанови Пленуму Верховного Суду України „Про застосування Конституції
України при здійсненні правосуддя” свідчить, що суд зайняв більш виважену позицію при
визначенні допустимості доказів. Як зазначено у постанові, докази повинні визнаватися
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отриманими незаконним шляхом, коли, наприклад, їх збирання та закріплення здійснено: з
порушенням гарантованих Конституцією України прав людини і громадянина; з порушенням
встановленого кримінально-процесуальним  законодавством порядком; не уповноваженою
на це особою чи органом; за допомогою дій, не передбачених  процесуальними нормами.

Розвиваючи положення ст. 62 Конституції та вдосконалюючи практику її застосування,
Пленум Верховного Суду України постановою № 7 від 30 травня 1997 р. „Про посилення
судового захисту прав та свобод людини і громадянина” зобов’язав суди: (п. 4) „… при розгляді
кожної справи…перевіряти, чи були докази, якими органи досудового слідства обґрунтовують
висновки про винність особи у вчиненні злочину, одержані відповідно до норм КПК України.
Якщо буде встановлено, що ті чи інші докази були одержані незаконним шляхом, суди повинні
визнавати їх недопустимими і не враховувати при обґрунтуванні обвинувального вироку” [8].

У цій постанові  зазначені навіть стадії судового розгляду справи, коли суди повинні
встановлювати факти недопустимості доказів і вказано, як повинні діяти суди за таких обставин.
Так, у п. 4 постанови  з цього приводу зазначено наступне: „… встановивши в стадії віддання
до суду чи в судовому засіданні, що ті чи інші фактичні дані були одержані  з такими
порушеннями закону, які роблять їх використання  як доказів недопустимими, а інші докази
не дозволяють з’ясувати всі передбачені ст. 64 КПК України обставини, суд наявності
можливості усунути цю неповноту або неправильність дізнання чи досудового слідства
повинний відповідно до вимог ст. 246 чи ст. 281 КПК України повернути справу на додаткове
розслідування з наведенням в ухвалі (постанові) відповідних мотивів”.

Необхідно зазначити, що в чинному КПК України все-таки є норма, зі змісту якої випливає
обов’язок суду ще до дослідження доказів на предмет їх достовірності спочатку вирішувати
питання про їх допустимість. Встановивши їх недопустимість, суд не повинний досліджувати
достовірність останніх. Так, згідно з вимогами ст. 253 КПК України суддя не вправі відмовити
учасникам судового розгляду в дослідженні у стадії судового розгляду доказів, якщо вони є
належними та допустимими. Тобто дозволяється дослідження в стадії судового розгляду тільки
допустимих доказів. Це прямо вказує на обов’язок суду спочатку визначитися з доказами, які
зібрані незаконним шляхом, тобто є недопустимими, щоб їх навіть не досліджувати. Іншими
словами, такі докази під час судового розгляду необхідно „дослідити” тільки на предмет
встановлення порушень закону при збиранні доказів для визнання їх недопустимими. При
цьому суди, вирішуючи питання про недопустимість доказів, встановлюють лише
процесуальну сторону їх збирання, тобто не висловлюють наперед думку про невинуватість
особи.

Вирішуючи питання про недопустимість доказів саме в стадіях досудового та судового
розгляду справи, суд тим самим значною мірою сприяє формуванню у сторін процесу
висновків про достатність доказів для обґрунтування чи спростування обвинувачення. Такий
підхід до вирішення питання про недопустимість доказів сприятиме тому, що в судових дебатах
сторони повинні будуть посилатися лише на допустимі докази.

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 2 „Про практику
застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на
додаткове розслідування” зазначено: у разі допущення при вчиненні окремих слідчих чи
процесуальних дій порушення закону, що призвели до ущемлення прав та інтересів учасників
процесу, поновити які неможливо, не можуть бути підставою для повернення справи на
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додаткове розслідування [8]. За наявності відповідних підстав такі порушення повинні
призводити до визнання доказів недопустимими [9].

Вимога Конституції й КПК України про недопустимість доказів, отриманих з порушенням
закону, спрямована на подолання порушень кримінально-процесуального закону при їх
збиранні, у тому числі пов’язаних з обмеженнями конституційних прав і свобод громадян.
Вирішуючи питання про недопустимість доказу, суди повинні прийняти рішення і зафіксувати
його в окремій постанові або у протоколі судового засідання. На стадії досудового слідства
слідчий зобов’язаний винести відповідну постанову.

У сучасних наукових дослідженнях, на жаль, такій актуальній проблемі, як критерії визнання
доказів допустимими, не приділяється належної уваги. На законодавчому рівні це питання
також не вирішено. Проаналізувавши думки названих авторів, постанови Пленуму Верховного
Суду України, можна визначити такі критерії допустимості доказів.

1. Допустимим повинне бути джерело отримання відомостей. Перелік цих джерел, які
містяться у ч. 2 ст. 65 КПК України, потрібно вважати вичерпним. Будь-яке джерело відомостей,
яке має значення для справи, але не зазначене у законі, у випадку його використання
обов’язково потягне визнання доказу недопустимим.

2. Законність прийомів, способів отримання доказів. Наведене означає, що отримання
доказів здійснюється за допомогою передбачених законом слідчих (судових) дій. Процес
отримання доказів повинний бути втілений у визначеній законом формі, а отже, й іменуватися
за назвою тієї чи іншої слідчої дії, за правилами якої вона проводиться. Стосовно цього слушно
висловлюється П. Лупінська: „Не можна визнати правомірним сам факт проведення слідчої
дії, не передбаченої законом” [10, с. 23].

3. Дотримання процесуального порядку отримання доказів. Відповідно до ст. 1 КПК
України встановлений кримінально-процесуальним законом порядок провадження – єдиний
і обов’язковий для всіх кримінальних справ, а також судів, органів прокуратури, досудового
слідства і дізнання. Законодавець не тільки вимагає від особи, яка веде провадження у справі,
використовувати для отримання доказів лише слідчі дії, які зазначені у законі, а й встановлює
порядок проведення кожної такої дії.

4. Дотримання вимог процесуальної форми закріплення доказів. Для визнання
допустимості доказ повинний бути закріплений у актах, передбачених законом.

5. Отримання доказу відповідним суб’єктом (слідчим, суддею тощо). Визнання доказів
допустимими здійснюється суб’єктом, уповноваженим збирати та оцінювати їх. На
досудовому слідстві це робить орган дізнання, слідчий, прокурор. Не позбавлені такого права
й інші учасники процесу: потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, цивільний
позивач, відповідач, їх представники. Але їх висновок про допустимість має попередній характер.
Допустимість визначає особа, уповноважену приймати процесуальні рішення у справі, яка
розслідує дану справу чи здійснює нагляд за її розслідуванням. У разі створення слідчо-
оперативної групи це питання вирішує її керівник, який несе повну відповідальність за законне
і своєчасне розслідування злочину. Щодо судового розгляду, то у такому випадку висновок
про допустимість того чи іншого доказу можуть робити всі учасники процесу. Але питання
про допустимість доказів вирішує суд.

Для визначення допустимості доказів особа, яка отримує докази, повинна: а) мати
визначений правовий статус (слідчий, прокурор, суддя, суд); б) бути незацікавленим суб’єктом
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у кримінальній справі; в) мати повноваження на розслідування  даної кримінальної справи
чи провадження окремих процесуальних дій [11, с. 37].

6. Провадження слідчих дій з дотриманням прав і охоронюваних законом інтересів особи.
Відповідно до ст. 3 Конституції України „Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю…”. Держава
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод
людини є головним обов’язком держави [1, с. 65].

А. Костаков розрізняє три критерії допустимості доказів: 1) законність джерела фактичних
даних; 2) законність способу отримання фактичних даних; 3) законність закріплення фактичних
даних [12, 6]. В. Іщенко до критеріїв допустимості відносить: а) належний суб’єкт, правомочний
провадити процесуальні дії, спрямовані на формування доказів; б) надійність фактичних даних,
що є змістом доказу; в) дотримання вимог процесуальної форми при формуванні відповідного
виду доказів; г) етичність тактичних прийомів, які використовуються для одержання доказів [13,
с. 92].

На нашу думку, допустимість доказів повинна включати такі критерії: 1) законність джерела
доказу (ч. 2 ст. 65 КПК України); 2) отримання фактичних даних у передбаченому законом
порядку (з дотриманням процесуальної форми закріплення доказу; 3) дотримання
процесуальної форми закріплення доказу; 4) отримання фактичних даних належним суб’єктом
кримінально-процесуальних правовідносин.

На нашу думку, заповнення прогалин кримінально-процесуального права щодо критеріїв
визнання доказів допустимими надасть практичним працівникам гарантії достовірного
встановлення обставин, що досліджуються у кримінальній справі, обґрунтування прийнятих
рішень, об’єднання вимог розкриття злочинів, викриття та справедливого покарання винних
і охорони прав учасників процесу.

В юридичній літературі виділяють такі компоненти допустимості доказів: а) відомість і
можливість перевірки їх походження; б) компетентність і досвідченість осіб, від яких вони
виходять та які їх збирають; в) дотримання загальних правил доказування; г) дотримання правил
збирання даних певного виду; д) відмова від включення до них припущень [14, с. 33].

Суттєві порушення кримінально-процесуального закону при збиранні фактичних даних
призводять до визнання доказів недопустимими. До них належать: а) отримання фактичних
даних особами, які не мають права на провадження слідчих дій; б) отримання фактичних
даних з джерел, не передбачених ч. 2 ст. 65 КПК України; в) отримання фактичних даних
способами і у порядку, не передбаченому кримінально-процесуальним законодавством;
г) отримання фактичних даних з порушенням процесуальної форми їх закріплення;
ґ) провадження слідчих дій з порушенням конституційних прав і свобод громадян, а також
прав підозрюваного та обвинуваченого на захист [1, с. 66]. С. Шейфер вважає, що
недопустимість доказів породжує використання неналежних засобів доказування, які не
відповідають характеру слідів злочину та передбаченому законом порядку їх вилучення. Ті
самі наслідки настають у випадках, коли слідчий при отриманні доказів не дотримується
вимог закону стосовно порядку проведення певних слідчих дій, наприклад, очна ставка
проводилася між двома особами, які попередньо не були допитані, як того вимагає норма
закону [5].
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Отже, допустимість є першою і необхідною умовою функціонування доказів у судочинстві,
його обов’язковою характеристикою. Недопустимі докази не можуть бути належними і
достовірними, а сам процес визначення останніх – безпредметним.

Підсумовуючи викладене, можемо зробити такі висновки: 1) під допустимістю розуміється
визначена кримінально-процесуальним законом характеристика способів отримання,
дослідження, процесуального оформлення фактичних даних, які дозволяють вводити зібрані
докази у систему кримінального судочинства і використовувати їх для встановлення фактичних
обставин справи, винуватості чи невинуватості особи; 2) допустимими визнаються докази,
які відповідають вимогам чинного КПК України стосовно джерел, суб’єктів, умов і способів
отримання фактичних даних про обставини, що мають значення для кримінальної справи, а
також їх процесуального закріплення; 3) не будь-яке порушення закону передбачає можливість
визнання доказу недопустимим. Лише порушення, пов’язане з процесом збору та закріплення
фактичних даних, дозволяє вважати, що саме отримання доказу було здійснено з
недотриманням правових вимог.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ СЛІДЧОЇ
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У статті здійснено характеристику змісту слідчої діяльності щодо розкриття та
розслідування злочинів слідчим.

In the article description of maintenance of investigation activity opens up in relation to
opening and investigation of crimes investigators.

Ключові слова: слідчий, слідча діяльність, злочин.

Злочинність в Україні на сучасному етапі становить загрозу національній безпеці.
Ефективна боротьба з нею можлива тільки завдяки успішному розкриттю і розслідуванню
злочинної діяльності у суворій відповідності з кримінально-процесуальним законодавством.
У свою чергу, успішне розкриття і розслідування злочинів значно пов’язане з ефективною
слідчою діяльністю.

Слідча діяльність ґрунтується на нормах кримінально-процесуального законодавства. Отже,
для слідчого його робота перебуває в межах правової імперативності. Заслуговує на увагу
думка В. С. Кузьмічова про те, що „мета слідчої діяльності – встановлення об’єктивної істини
в рамках конкретної кримінальної справи, тому прийоми і засоби її здійснення повинні
виключати помилкове рішення” [1, с. 35].

Удосконалення слідчої діяльності визначатиме посилену боротьбу зі злочинністю. Під
слідчою діяльністю розуміють урегульовану нормами кримінально-процесуального
законодавства діяльність, спрямовану на розкриття і розслідування злочинів.

У зв’язку з цим на слідчу діяльність, її розвиток впливають різні фактори, а саме: правові,
етичні, психологічні, організаційні, професійні, матеріальні тощо.

Основними напрямами слідчої діяльності є: розкриття і розслідування злочину, вжиття
заходів щодо відшкодування заподіяного злочином збитку, встановлення і усунення причин і
умов скоєного злочину, профілактика нових злочинних дій.

Специфіка слідчої діяльності визначається наявністю спеціального слідчого органу, що
проводить досудове слідство; своєрідністю мети цієї діяльності, що випливає із загальної мети
кримінального судочинства; характером повноважень слідчого, змістом прав і обов’язків
учасників процесу; умовами виникнення кримінально-процесуальних відносин; наявністю
особливого процесуального статусу, особливої процесуальної форми, в якій проходить ця
діяльність [2, с. 9]. Крім того, слідча діяльність взагалі різностороння у зв’язку з тим, що на неї
впливають різні фактори та чинники, які безпосередньо пов’язані з процесом розкриття та
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розслідування різних категорій злочинів, а саме: наявність різних учасників у процесі
досудового розслідування, різноманітні інтереси цих учасників, різні та неподібні здібності і
можливості учасників у кримінальному судочинстві, психологія учасників, боротьба слідчого
з протидією, законодавчий порядок або неузгодженість проведення тих або інших дій тощо.

Предметом діяльності слідчого є розслідування злочинів, підпорядковане загальній меті
кримінального судочинства – встановленню об’єктивної істини. КПК України зобов’язує
слідчого з’ясовувати всі обставини скоєного злочину, а для досягнення мети законодавець
визначає і відповідні засоби, які слідчий має право використовувати. До них відносять
кримінально-процесуальні дії, процесуальні рішення, а також інші заходи. Закон дає не тільки
перелік слідчих дій, але і регламентує процесуальні умови і порядок їх провадження [3, с. 327].

Проте усунення основної причини злочинності, підрив її соціальної основи не може
привести до негайного знищення протизаконних проявів. Скоєнню злочинів сприяє ряд
чинників, а саме: численні правові неузгодженості в законодавстві, низька правова культура
як суспільства, так і суб’єктів розслідування, порушення принципу суспільної справедливості
і благополуччя тощо. Злочини, спрямовані проти всього суспільства, проти прав і законних
інтересів фізичних і юридичних осіб, зрештою є перешкодою розвитку як держави, так і
суспільства в цілому. Отже, законодавець поставив перед правоохоронними органами
завдання не лише виявити, але й усунути причини і умови, що сприяли вчиненню
злочинів [4, с. 6]. Діяльність слідчого обґрунтована суспільною потребою захисту
конституційного ладу, інтересів держави, правопорядку, прав і законних інтересів юридичних
і фізичних осіб. Правові основи діяльності слідчого закріплені в законодавчих і підзаконних
актах.

При цьому результати слідчої діяльності залежать від обставин, що, у свою чергу,
формуються в процесі кримінального провадження.

Успішне досягнення мети досудового слідства залежить не тільки від правових, але і від
етичних і моральних засад у слідчій діяльності. Сучасний етап розвитку українського
суспільства характеризується необхідністю у визначенні і науковому обґрунтуванні системно
складових принципів побудови і функціонування суспільства, перегляді морально-етичних і
правових основ суспільного життя. Одним із пріоритетних напрямів цього процесу є перегляд
і визначення морально-етичної діяльності слідчої діяльності [5, с. 55].

Слідча діяльність завжди перебуває у полі зору суспільства, тому що тими або іншими
діями зачіпає права та інтереси практично всіх людей у державі. Такий інтерес викликаний
насамперед специфікою роботи слідчого, метою, завданнями, формами і методами, які він
застосовує при розслідуванні злочинів, що, у свою чергу, зачіпає морально-етичну сторону
слідчої діяльності.

Не лише сьогодні, але й завжди постійною є проблема, коли при розслідуванні злочинів
повинно бути знято питання „незацікавленості” слідчого в кримінальному провадженні. На
жаль, ця проблема охоплює не лише досудове слідство, а й всю правоохоронну сферу в
цілому. Тому завдання держави полягає в тому, щоб виробити механізм протидії зацікавленості
слідчого при розслідуванні злочину. Адже там, де є людина, там завжди буде наявний
суб’єктивізм, пряма або непряма зацікавленість. До вирішення цього питання потрібно
підходити комплексно, але намагатися зробити все необхідне на законодавчому і відомчому
рівнях, щоб до мінімуму звести суб’єктивізм і до максимуму підняти об’єктивізм у розкритті
та розслідуванні злочинів.
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Важливим чинником у слідчій діяльності є правова принциповість. Вона визначає виконання
слідчим своєї роботи на основі виконання норм кримінально-процесуального законодавства.
Але ми не повинні забувати про те, що вона залежить від моральних основ діяльності слідчого,
його підходу до виконання поставленого завдання.

Важливе місце займає сумлінність і відповідальність слідчого щодо своєї роботи. Слідчий
не може і не повинний ставитися до своєї роботи безвідповідально. Слідчий – представник
влади, на якого держава поклала обов’язок розкрити і розслідувати злочин. Коли він оперативно
не діє, не бажає розібратися в наявних суперечностях, не аналізує обставини скоєного злочину
– це і становить основу недобросовісності і безвідповідальності його як перед законом і
державою, так і перед учасниками кримінально-процесуальної діяльності.

Моральні вимоги, якими зобов’язаний керуватися слідчий у своїй роботі, є складною
діалектичною взаємодією правових вимог із моральними в їх специфічному вираженні. Право
і мораль мають між собою багато спільного, проте не завжди збігаються [2, с. 18]. Разом з тим
правові та моральні норми регламентують і регулюють взаємовідносини між учасниками
кримінального процесу.

У діяльності слідчого специфічний і об’єкт праці. По-перше, ним є людина, яка, як правило,
цілком сформувалася як особистість. По-друге, часто – це правопорушник з комплексом
уявлень, поглядів, переконань, прямо протилежних моральним вимогам суспільства, а отже,
і поглядам, і переконанням слідчого. Між слідчим і учасниками кримінального процесу часто
існує велика відмінність у їх духовній зрілості, що призводить до психологічної складності в
спілкуванні, в виникненні та усуненні конфліктних ситуацій.

Засоби дії на людей і їх результати, що можуть позначитися на подальшій їх долі, пов’язані
з величезною моральною відповідальністю. Слідчий наділений певними державними
повноваженнями, діє від імені держави. Це висуває до нього певні високі моральні
вимоги [6, с. 90].

Закон не може врахувати всі ситуації, що виникають при розслідуванні злочину. Тому
більшість норм кримінально-процесуального права закріплюють загальні правила поведінки
слідчого. І тут на допомогу йому приходять моральні вимоги. Застосовуючи норму права
для врегулювання відносин, що виникли, слідчий оцінює кримінально-процесуальний закон
із морального погляду. Водночас, керуючись моральними вимогами, він оцінює їх з позиції
загальних положень закону. Єдина спрямованість та взаємозв’язок норм права і моральності
допомагають слідчому неухильно дотримуватися закону [2, с. 18].

Основним чинником морально-етичної сторони в слідчій діяльності є дотримання
принципу законності, який закріплено в чинних правових нормах Конституції та КПК України.
Морально-етична складова слідчої діяльності є соціально важливим аргументом при
формуванні суспільної думки, що може сприяти підняттю авторитету як органів досудового
слідства, так і слідства та змінити думку на краще про кримінальне судочинство в цілому.

Слідча діяльність безпосередньо пов’язана з психологічною дією або, як прийнято зараз
говорити, „слідчими хитрощами” або „слідчими пастками” в процесі розслідування злочину.
Окремі вчені, такі як: Л. О. Ароцкер, В. П. Бахін, І. Є. Биховський, А. М. Васильєв,
В. Г. Гончаренко, А. В. Дулов, Л. М. Карнєєва, В. С. Кузьмічов, Л. Д. Кокорєв, О. Р. Ратінов,
П. В. Цимбал, І. К. Шахріманьян – виступають за можливість і доцільність використання
психологічного впливу при проведенні слідчих дій.
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Проти використання такого впливу на досудовій стадії виступали М. С. Строгович,
І. Ф. Пантелєєв [7, с. 54; 8, с. 91].

Можна стверджувати, що питання використання психологічного впливу стосовно
учасників процесу при розслідуванні злочину залишається відкритим і дискусійним.

Зазначимо, що ніхто із авторів, які виступають за використання психологічного впливу, не
стверджує, що слідчий має право на обман або брехню.

Слушною є думка М. О. Селіванова, який стверджує, що предметом дискусії повинно
бути питання не про правомірність психологічного впливу, а про допустимі форми і методи
такого впливу [9, с. 50].

М. П. Хайдуков зазначає, що дану проблему необхідно вирішувати за допомогою
комплексного підходу, що полягає у вивченні та використанні не тільки правових основ впливу
слідчого на учасників досудового слідства, але й етичних, соціально-психологічних та
індивідуально-типологічних особливостей цього процесу [10, с. 39].

Вважаємо, що кожна дія слідчого щодо конкретного розслідування злочину пов’язана не
тільки з дією права на учасника процесу, але і психологічним впливом. І цей процес
невідворотний, тому що норми кримінально-процесуального законодавства не виключають
моменту психологічного впливу. Яскравим прикладом цього є допит, найпоширеніша слідча
дія. Перед допитом свідка слідчий попереджає про кримінальну відповідальність відповідно
до ст.ст. 384 і 385 КК України. Так само можна сказати і про допит потерпілого, коли слідчий
попереджає його згідно зі ст. 384 КК України. Цими кримінально-процесуальними нормами
слідчий психологічно впливає на психічний стан учасника процесу, стимулюючи його
перерахованими вище діями надавати свідчення, говорити правду, не спотворювати правдиву
інформацію, допомагати слідству. У випадку порушення учасником процесу взятих на себе
обов’язків, для нього наступають певні правові наслідки.

„Правомірний психічний вплив сам по собі не диктує конкретну дію, не вимагає свідчення
того або іншого змісту, а, втручаючись у внутрішні психічні процеси, формує правильну
позицію людини, свідоме ставлення до своїх громадянських обов’язків і лише опосередковано
приводить його до вибору певної лінії поведінки”, – пише О. Р. Ратінов [11, с. 163–164].

У 1964 році у юридичних вузах було введено викладання психології з метою покращання
професійної підготовки юристів. Пізнання в сфері загальної і судової психології дуже важливі
для слідчого, оскільки полегшують йому встановлення необхідних контактів з особами, які
залучаються до сфери процесуальної діяльності, дозволяють швидко і правильно орієнтуватися
в слідчій ситуації, обґрунтовано визначати тактичну мету та засоби для їх досягнення [2, с. 22–
23].

Закон завжди впливатиме на психологічну підсвідомість людини тим, що за невиконання
або порушення правової норми вона нестиме певні правові наслідки. Людина не може
захиститися від закону. Закон – це початок організації людської діяльності.

Організаційний аспект, безперечно, властивий будь-якій людській діяльності, це не обійшло
і слідчу діяльність. Щоб почати повноцінне виконання поставленого завдання, а це розкриття
і розслідування злочину, ми повинні забезпечити його організаційні заходи.

До таких організаційних заходів відносять: взаємодію слідчого з різними правоохоронними
органами і судом; взаємодію з різними державними установами, підприємствами незалежно
від форм власності і громадськістю; раціональний розподіл свого робочого часу протягом
дня, тижня; планування проведення різних слідчих і процесуальних дій по злочину, що
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розслідується, забезпечення технічними і матеріальними ресурсами по розслідуванню
злочину; формування та технічне оформлення матеріалів кримінального провадження.

Організація розслідування конкретної кримінальної справи буде ефективною, коли вона
буде тісно взаємопов’язана з організаційними діями інших рівнів. Неузгодженість організаційної
діяльності на різних рівнях може ускладнити всі справи, що перебувають у
провадженні [3, с. 223].

Організаційні моменти і моменти слідчої діяльності залежать часто насамперед від самого
слідчого, від його внутрішнього суб’єктивізму на об’єкт роботи. Отже, як слідчий до цього
питання підійде, з повною відповідальністю або ні, а найголовніше, чи самостійно він буде
виконувати свою роботу, чи буде ініціатором організації своєї роботи по розкриттю і
розслідуванню злочину, чи вистачить йому професійних умінь і знань по організації роботи
і самих знань у цілому, чи зуміє він використовувати всі правові засоби при розслідуванні
злочину, від того і буде залежати успіх по розкриттю злочинів і розслідуванню кримінальних
справ. Ефективність і результативність проведення слідства залежить і від уміння слідчого в
комплексі використовувати організаційні моменти в слідчій діяльності.

Кожній людській діяльності передують уміння, навички, знання. Тобто ми говоримо про
професійну сторону слідчої діяльності. Знання закону – обов’язкова вимога професії слідчого,
тому неодмінною умовою призначення його на таку посаду є наявність певних юридичних
знань.

Зокрема, якість юридичної освіти, яку отримують майбутні працівники правоохоронної
сфери, на сьогодні бажає бути кращою. Крім того, проблема полягає і не лише в цьому.
Проблема – у самому студентові або курсантові при отриманні ним знань, його ставленні до
навчання, в бажанні отримувати якісні юридичні знання. Ми переконані, що якщо майбутній
працівник захоче отримати повноцінні знання, він обов’язково їх отримає і для цього в
більшості вузів є всі необхідні умови.

Знання матеріального і процесуального кримінального судочинства становлять основу
професійної діяльності слідчого, забезпечують виконання професійних завдань і функцій
слідчої діяльності та комплексний підхід до розкриття і розслідування злочинів.

Певні роздуми щодо слідчої діяльності пов’язані з матеріальною зацікавленістю. При цьому
цікаво було б поставити питання про матеріальну стимуляцію слідчої діяльності безпосередньо.
Практично ніхто в юридичній літературі не розглядає це питання, а воно, на жаль, є провідним
стимулятором у слідчій діяльності при розкритті й розслідуванні злочинів.

Пряма матеріальна зацікавленість слідчих працівників при виконанні поставлених перед
ними завдань дозволила б значно підвищити ефективність і результативність слідчої діяльності.
Прикладом може бути введення конкретного розміру винагороди в певному відсотковому
співвідношенні від суми знайденого і поверненого майна; конкретне заохочення слідчого
при розкритті та розслідуванні резонансних злочинів. Такі матеріальні засоби могли б іти на
модернізацію матеріально-технічної бази певного слідчого підрозділу тощо. Такі моменти
повинні бути закріплені в відповідних відомчих нормативних актах.

Отже, характеристика змісту слідчої діяльності не вичерпує всіх можливостей цієї
проблематики, а навпаки створює передумови для її подальшого якісного вивчення та
розроблення конкретних пропозицій та рекомендацій.
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КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
У статті досліджено окремі аспекти участі потерпілого у кримінальному процесі.

The article deals with the some aspects of the participation of victims in criminal proceedings.

Ключові слова: потерпілий, жертва злочину, шкода, майно, права потерпілого.

Відповідно до концепції верховенства права панування права означає, що всі люди повинні
підкорюватися закону та бути рівними перед ним, незважаючи на їхній статус. Це насамперед
стосується рівності потерпілого та обвинуваченого під час провадження кримінальної справи.

У сучасній науці кримінального права та процесу більш активно звучать пропозиції щодо
необхідності визначення статусу потерпілого, більш ефективного захисту його інтересів.
Загальносвітові та європейські принципи захисту прав людини знайшли своє відображення у
нашому законодавстві, у посиленні захисту прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного,
однак майже зовсім не торкнулися статусу потерпілого (жертви злочину).

Аналіз кримінального законодавства та правозастосовної практики України з погляду їх
відповідності цим стандартам свідчить про необхідність посилення захисту прав та інтересів
потерпілих від злочинів.

За даними МВС України, від тяжких та особливо тяжких злочинів в Україні потерпіло у
2010 р. 129 694, а у 2011 р. – 137 356 осіб, що на 5,9 % більше. Така динаміка у бік збільшення
кількості осіб, що потерпіли від тяжких та особливо тяжких злочинів, відбувається з року в рік
і пояснюється здебільшого неефективними заходами з боку держави щодо захисту прав та
законних інтересів потерпілих від злочинів [4]. Більшість жертв злочинів залишається не
задоволеною станом відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків у
кримінальному процесі, на думку значної кількості громадян України, діяльність
правоохоронних органів під час досудового розслідування не слугує гарантією дотримання
прав.

Проте основна причина неналежного забезпечення права потерпілого на відшкодування
завданої йому шкоди полягає не стільки в бездушному та непрофесійному ставленні до цього
учасника процесу працівників органів досудового розслідування, скільки у відсутності чіткого
законодавчого механізму реалізації зазначеного права, а також наукових досліджень і
затверджених методик визначення грошових еквівалентів такої шкоди.

© Діденко Є. В., 2012
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Нині основною проблемою досудового розслідування залишається відсутність у
потерпілого можливостей ефективно відстоювати свої права, адже вони фактично належним
чином законом не захищені.

Подібні положення щодо потерпілого та обвинуваченого чи підсудного на законодавчому
рівні необхідно правильно „збалансувати” для приведення механізму кримінальної юстиції
до стану, який би відповідав демократичним стандартам і міжнародним вимогам.

Потерпілим визнається фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано
моральної, фізичної або майнової шкоди відповідно до ст. 55 Кримінального процесуального
кодексу України (далі – КПК України) [2].

Статусу потерпілого особа набуває з моменту подання заяви про вчинення щодо неї
кримінального правопорушення або заяви про залучення до провадження як потерпілого.
Якщо особа не подала такої заяви, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу
потерпілою лише за її письмовою згодою (ст. 55 КПК України) і з цього моменту вона стає
повноправним учасником кримінального процесу.

Інститут відшкодування шкоди потерпілому, завданої злочином, досліджували такі провідні
вчені-процесуалісти, як О. П. Герасимчук, М. І. Гошовський, В. К. Грищук, Ю. М. Грошевий,
С. В. Давиденко, З. З. Зінатуллін, О. П. Кучинська, В. Т. Маляренко, В. Т. Нор, чиї ідеї та
висновки становлять значний інтерес для процесуальної доктрини і законодавства України в
цілому. Разом з тим у сучасній науці кримінального права та процесу все активніше звучать
пропозиції щодо необхідності посилити захист прав і законних інтересів жертв злочинів. Саме
тому метою цієї статті є дослідження окремих аспектів забезпечення прав потерпілого на
відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків у кримінальному процесі
України, визначення недоліків і пошук основних шляхів їх усунення.

У Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою
(прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 р.), яка є виявом колективної волі
світової спільноти, порушено проблему відновлення балансу між правами підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного, з одного боку, та інтересами жертви – з іншого. Цей міжнародний
документ базується на засадах визнання гідності жертв злочинів. У ньому передбачено ті
напрями, в яких необхідно діяти державам для забезпечення відповідного поводження із
зазначеними особами, визначено основні стандарти, згідно з якими потрібно оцінювати
законодавство та практику його застосування.

Сьогодні від неналежного стану справ у забезпеченні базових прав людини значно
потерпають потерпілі у Кримінальному процесі України. Право потерпілого від злочину на
компенсацію шкоди – невід’ємне право громадян, елемент правового статусу особи.
Незалежно від того, який характер шкідливого наслідку від злочину – матеріальний чи
нематеріальний, порушені злочином суб’єктивні права особи повинні бути відновлені в
повному обсязі. Тобто заподіяна злочином шкода повинна бути відшкодована незалежно від
її характеру. Обов’язок забезпечити потерпілому відшкодування шкоди, завданої злочином,
покладено на органи досудового розслідування.

Потерпілі часто розраховують на ефективні дії держави щодо забезпечення їхніх прав, але
органи досудового розслідування часом формально ставляться до виконання такої
процесуальної дії, як визнання потерпілого цивільним позивачем і забезпечення цивільного
позову у справі.
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Це стосується насамперед порядку перевірки заяв і повідомлень про вчинений злочин,
порядку порушення кримінальної справи чи відмови в порушенні кримінальної справи, а
також вирішення питання про відшкодування шкоди, завданої потерпілому злочином під час
вирішення справи в суді.

Відповідно до чинного законодавства потерпілий наділений рядом повноважень, що має
забезпечити захист його законних інтересів під час досудового слідства. Проте слідчі часто
при роз’ясненні прав потерпілому допускають формалізм, оскільки не роз’яснюють у
доступній формі (з урахуванням його загальноосвітнього й професійного рівнів, віку) порядок
реалізації права на цивільний позов, подання клопотання, відводу, доказів та ін. Найчастіше
реалізація передбачених законом прав потерпілого у ході досудового слідства полягає тільки
в даванні показань, ознайомленні з матеріалами справи після закінчення досудового слідства,
заявленні цивільного позову. Потерпілі рідко подають докази на підтвердження заявлених
вимог і заявляють клопотання з приводу неповноти розслідування справи, що свідчить про
незнання або недостатнє розуміння ними своїх можливостей як учасників процесу.

Потерпілі мають право ознайомитися з матеріалами справи, але майже не користуються
ним. У слідчій практиці непоодинокими є випадки, коли органи досудового слідства в один і
той само день направляли справу до суду й повідомляли потерпілого про можливість
ознайомитися з її матеріалами у слідчого або коли дата можливого ознайомлення з ними
збігалася з датою направлення потерпілому відповідного повідомлення.

Відповідно до принципу „рівності сторін” близькі за змістом норми закону, які стосуються
прав потерпілого та обвинуваченого під час порушення кримінальної справи та після
закінчення розслідування, однак реалізація цих норм здійснюється по-різному.

По-різному відбувається оголошення потерпілому та обвинуваченому про закінчення
досудового слідства. Так, відповідно до ст. ст. 217, 218 КПК України (1960 р.) [3], визнавши
досудове слідство в справі закінченим, слідчий зобов’язаний оголосити обвинуваченому, що
слідство в його справі закінчено і що він має право ознайомитися з усіма матеріалами справи
як особисто, так і за допомогою захисника, а також може заявити клопотання про доповнення
досудового слідства. Потерпілому ж та його представнику лише повідомляється про це, і що
він має право знайомитися з матеріалами справи.

З прийняттям нового КПК України (2012 р.) становище потерпілого у кримінальному
процесі України істотно не покращилося, окремі його положення не повністю забезпечують
право потерпілого на відшкодування завданої кримінальним правопорушення шкоди. Так,
відповідно до ст. 290 нового Кодексу визнавши зібрані під час досудового розслідування докази
достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням
зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику, про
завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового
розслідування (ч. 1). Відповідно до ч. 7 цієї статті прокурор або слідчий за його дорученням
також повідомляє про це потерпілого, після чого останній має право ознайомитися з ними.
Тобто новий КПК України потерпілого і обвинуваченого зрівняв у правах на ознайомлення з
матеріалами справи.

Відповідно до ч. 10 цієї статті сторонам кримінального провадження, потерпілому надається
достатньо часу для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання
при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони
кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до
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них зобов’язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого
сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували
своє право на доступ до матеріалів.

На нашу думку, в цій статті є суперечливе положення, яке призведе до тих само недоліків
під час досудового розслідування, що і під час застосування КПК України 1960 року. Так,
Кодексом передбачено повідомлення зацікавлених суб’єктів кримінального процесу про
завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів.

Спірним, на нашу думку, є положення щодо надання потерпілому достатньо часу для
ознайомлення з матеріалами, до яких йому надано доступ. Закон не визначає, хто буде
встановлювати „достатній час” і що це за строк. Стаття 3 Кодексу „Визначення основних
термінів Кодексу” та ст. 115 „Обчислення процесуальних строків” не дає роз’яснення
словосполучення „достатній час”, крім того, окремих вказівок у статтях також немає. Якщо за
роз’ясненням звернутися до цивільного права, то згідно з ч. 1 ст. 252 Цивільного кодексу
України „Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами”. Тобто в
законі встановлено строк, який ніким і ніде не визначений, а будь-яка невизначеність дає
можливість для зловживання.

Тому необхідно внести зміни до ч. 10 ст. 290 КПК України (2012 р.). Цю норму закону
доцільно викласти в такій редакції: „Сторонам кримінального провадження, потерпілому
надається від одного до п’ятнадцяти днів для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано
доступ. У разі виникнення спору щодо строку наданого для ознайомлення з матеріалами, до
яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з
урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов’язаний встановити
строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального
провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до
матеріалів. …”.

Найбільш гострою та соціально значущою залишається проблема відшкодування
потерпілим майнової, моральної та фізичної шкоди, якої вони зазнали внаслідок вчинення
злочину. Органи досудового розслідування не завжди з’ясовують у повному обсязі суми
позовних вимог та обґрунтованість останніх, вид заподіяної шкоди.

Щодо відшкодування моральної шкоди, завданої злочином потерпілому, то тут гарантій
захисту прав потерпілого ніяких. У часи Радянської держави існувала думка, що ця шкода не
піддається точній грошовій оцінці; майнове її відшкодування є атрибутом буржуазного
суспільства, де все оцінюється у грошах, у тому числі честь і совість. Як слушно з цього
приводу зауважила Р. Радєва, „За такого підходу до даної проблеми немайнова шкода взагалі
не відшкодовується, а тому образа потерпілого, його бажання справедливості залишається не
задоволеним” [5, с. 16].

Крім того, щодо моральної та фізичної шкоди необхідно наголосити, що, зважаючи на
тяжкість і суспільну небезпеку вчиненого злочину, кількісне визначення їх є відносним.
Потерпілий від злочину сам встановлює кількісну ознаку (грошовий еквівалент) заподіяної
йому шкоди, а суд у процесі розгляду справи та дослідження наявних доказів доходить
однозначного висновку: чи задоволити повністю вимогу потерпілого, чи задоволити цю
вимогу в частині, чи відмовити в задоволенні цієї вимоги. Не зайвим буде додати, що в певних
випадках завдана злочином фізична шкода, як правило, тісно пов’язана зі шкодою
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матеріальною (зокрема, матеріальні витрати та видатки потерпілого у зв’язку з втратою
заробітку, у зв’язку з відновленням здоровя, у зв’язку з втратою годувальника).

Невідшкодування моральної шкоди, завданої злочином потерпілому, створює напруження
між потерпілим і засудженим, сприяє формуванню у злочинців ілюзії безкарності.

Наступна проблема – застосування судами ст. 75 КК України і звільнення засуджених від
відбування призначеного покарання з випробуванням. Аналіз практики застосування судами
ст. 75 КК України показав, що до частини (близько 30–35 %) засуджених за вчинення тяжких та
особливо тяжких злочинів суди застосовують ст. 75 КК України і звільняють їх від відбування
покарання з випробуванням. При цьому право потерпілого на відшкодування шкоди завданої
злочином у більшості випадків, не враховується.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КК України та рекомендацій, викладених у п. 8 постанови Пленуму
Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 „Про практику призначення судами
кримінального покарання” [6, с. 48] (далі – Постанова від 24 жовтня 2003 р. № 7) призначення
більш м’якого виду основного покарання не зазначеного в санкції статті за цей злочин може
мати місце лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом’якшують покарання
та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.

Вирішуючи питання про  застосування судами ст. 75 КК України і звільнення засуджених
від відбування призначеного покарання з випробуванням, найчастіше суди враховували такі
виключні обставини справи і дані про особу винного: відсутність тяжких наслідків злочину,
другорядна роль підсудного у вчиненні злочину, наявність у підсудного тяжкої хвороби,
скрутне матеріальне становище підсудного та членів його сім’ї, добровільне відшкодування
завданої шкоди, знаходження на утриманні підсудного неповнолітніх чи непрацездатних членів
сім’ї, тяжкі захворювання членів сім’ї, які потребують догляду з боку підсудного та коштів,
інші обставини.

У кожному випадку звільнення засуджених від відбування призначеного покарання на
підставі ст. 75 КК України суд повинний у мотивувальній частині вироку зазначити, які саме
обставини справи пом’якшують покарання, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого
злочину і впливають на пом’якшення покарання, і які дані про особу підсудного враховуються
судом.

Аналізуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що суди, застосовуючи ст. 75 КК
України, враховують такі виключні обставини справи і дані про особу винного, які навіть не
зазначені в ч. 1 ст. 66 КК України, а така обставина, як добровільне відшкодування завданого
збитку або усунення завданої шкоди, відіграє другорядну роль і тому інтереси потерпілих,
при постановленні вироку, залишаються не врахованими.

На незадовільний стан відшкодування шкоди, завданої потерпілому злочином, на нашу
думку, впливає те, що, ні ст. 75 КК України, ні Постанова від 24 жовтня 2003 р. № 7 не
передбачають першою і обов’язковою умовою звільнення засудженого від відбування
призначеного покарання з випробуванням – добровільне відшкодування завданого збитку
або усунення завданої шкоди. Тому необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 75 КК України „Звільнення
від відбування покарання з випробуванням”. Цю норму закону доцільно доповнити п. 2 і
викласти в такій редакції: „Обов’язковою обставиною звільнення від відбування покарання з
випробуванням є – добровільне відшкодування засудженим завданого збитку або усунення
заподіяної шкоди”.

А всі наступні суд може врахувати як будь-які, якщо буде вважати за необхідне.
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Аналізуючи стан відшкодування потерпілому шкоди, завданої злочином, можна зробити
висновок, що законні інтереси потерпілих часто залишаються незахищеними у зв’язку з тим,
що держава та її органи більше уваги приділяють дотриманню прав підозрюваних та
обвинувачених, ніж забезпеченню прав і законних інтересів потерпілих.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИННИХ
КОРУПЦІЙНИХ ДІЯНЬ

У статті висвітлено походження злочинних корупційних діянь. Визначено поняття та
головні ознаки, що притаманні корупційним злочинам, а також проаналізовано їх
нормативно-правове регулювання.

In the article highlights the origin of criminal corruption. Also in the article are definitions
and main features inherent corruption crimes, and analyzed their legal regulation.

Ключові слова: корупція, корупційне правопорушення, корупційний злочин, корупційна
злочинність.

Сьогодні одним із найбільш поширених суспільно небезпечних явищ в Україні й світі
визнано корупцію, небезпечним проявом якої є корупційні злочини. Попри розгалужену
систему антикорупційного законодавства, посилену увагу суспільства, позитивні зміни
відбуваються занадто повільно. Негативний вплив корупції на суспільне життя держави
потребує детального вивчення та дослідження. Багато причин розвитку корупції безпосередньо
пов’язані з труднощами становлення незалежної держави України як члена міжнародного і
європейського рівнів.

У зв’язку з цим особливої уваги потребують питання удосконалення механізму боротьби
з корупційними злочинами взагалі й хабарництвом зокрема. Позиція багатьох учених і
практиків зводиться до того, що перед тим як виділити таку категорію злочинів, як корупційні,
необхідно сформулювати більш широке суспільне явище – корупцію. Тому дослідження цього
виду злочинності доцільно розпочати зі з’ясування сутності корупції як складової корупційної
злочинності. Тим більше, що вона є головним чинником, що реально загрожує національній
безпеці України, є досить розповсюдженою та завдає значної шкоди всім сферам життя
суспільства. Аналіз законодавства, наукової літератури дозволяє стверджувати, що поняття
„корупція” сформувалося з давніх часів і розглядалося загалом як хабарництво. На сьогодні
це поняття значно розширене та розповсюджене.

Термін „корупція” походить від сполучення латинських слів соrrі та rumpere. Corri – це
обов’язкова причетність кількох представників однієї зі сторін до однієї справи, a rumpere -
порушувати, ламати, пошкоджувати, скасовувати [16, с. 126.]. Як свідчать окремі словники,
корупція походить від латинських слів „corrumpere”, що означає „розтлівати” та „rumpere” –
„порушити що-небудь”, тобто може розумітися як розбещення окремих посадовців
державного апарату, як соціальна корозія, яка роз’їдає державну владу і суспільство в
цілому [2].

© Кимлик Н. В., 2012
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Унаслідок цього і утворився самостійний термін corrumpere, що за своїм змістом передбачає
участь кількох громадян у діяльності органів державної влади, метою яких є руйнування та
пошкодження розвитку управління суспільного процесу. Крім того, доцільно відзначити, що
термін „корупція” масово почали використовувати лише наприкінці 80-х років ХХ століття.
Замість нього використовували терміни „хабарництво”, „зловживання службовим
становищем”, „попуск” тощо.

Складність розуміння і визначення феномену корупції певною мірою зумовлено
поєднанням мультиполярних політичних, правових, економічних, соціальних і психологічних
чинників, про що свідчать результати численних досліджень останніх років.

Так, у монографії М. І. Мельника зазначається, що „Корупція – не просто соціальне, але і
психологічне та моральне явище. Адже вона не існує поза людей – їх поведінки, діяльності.
Корупція – це спосіб мислення, який обумовлює спосіб життя” [15, с. 27].

У результаті проведення Генеральною Асамблеєю ООН міжрегіонального семінару з
проблем корупції (Гавана, 1990 рік) у Кодексі поведінки посадових осіб щодо підтримання
правопорядку корупція була визначена як зловживання службовим становищем для
досягнення особистої або групової вигоди, а також незаконне отримання державними
службовцями вигоди у зв’язку зі службовим становищем [14, с. 125].

Разом з тим різні вчені дають свої визначення цьому поняттю, зокрема С. В. Максимов,
І. М. Мацкевич, В. С. Овчинський, Г. Ф. Хохряков, В. Є. Емінов вважають, що корупція – це
використання уповноваженими на виконання державних функцій (або прирівняних до них)
особами свого статусу та пов’язаних з ним можливостей для непередбаченого законом
отримання матеріальних та інших благ і переваг, а також протиправне надання їм цих благ і
переваг фізичними і юридичними особами [6, с. 48; 19, с. 218].

У всіх наведених вище визначеннях корупції є одна спільна риса – кожне з них, тим чи
іншим чином, можна застосувати й конкретно до державних органів, як носія влади. Але,
незважаючи на це, деякі науковці зосередили увагу й на виробленні спеціальних визначень,
що враховують особливості діяльності органів державної влади.

У рекомендаціях R (2001) 10 Комітету Міністрів державам-членам з Європейського кодексу
політичної етики термін „корупція” у владі охоплює різноманітні дії, такі як: підкуп, підробка
чи знищення доказів, фаворитизм і, навіть, кумівство. Загальним для всіх цих дій визнається
те, що вони в обов’язковому порядку містять у своїй основі зловживання повноваженнями,
пов’язаними з владними функціями. Крім того, визнається, що корупція повинна розглядатися
як постійна загроза для чесності посадовців та її нормального функціонування у законних
межах у всіх державах-членах [14, с. 125].

Крім того, аналізуючи думки зазначених вище науковців, пропонуємо своє  визначення
корупції, під яким розуміємо соціально-політичне явище, яке являє собою сукупність
неправомірних дій осіб, наділених владними повноваженнями, які пов’язані із задоволенням
власних потреб і інтересів, що в подальшому призводять до корупційних злочинів та їх
приховування. Саме таке широке визначення корупції вказує на те, що не всі корупційні
прояви є кримінально-караними. Але найбільшу суспільну небезпеку має корупційна
злочинність. Тому з огляду на масштабність поширення та величезні матеріальні збитки, що
завдають злочини такого характеру, вважаємо доцільно виокремити корупційну злочинність
серед інших видів злочинів, визначити її поняття та характерні ознаки.
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Дослідженням різних видів корупційної діяльності займалися українські та російські
науковці, такі як: Л. В. Багрій-Шахматов, Л. Д. Гаухман, В. Е. Еминова, М. І. Мельник,
Є. В. Невмержицький, А. І. Редька, Г. Ф. Хохряков та ін.

Однак попри розвинену антикорупційну нормативно-правову базу, поняття „корупційна
злочинність” відображається в ній лише опосередковано, її можна визначити лише
проаналізувавши ознаки, які притаманні діянням, що містять у собі склад корупційного
злочину, який нормативного визначення на законодавчому рівні також немає. Цей термін
використовується у різних міжнародних документах, проте визначення його не має. Наприклад,
поняття „корупційний злочин” вжите у Конвенції про кримінальну відповідальність за
корупцію, прийнятій 4 листопада 1998 року [10]. А кримінальна конвенція про боротьбу з
корупцією від 27 січня 1999 року передбачає встановлення у національному законодавстві
країн, що приєдналися до неї, кримінальної відповідальності за такі види корупційних діянь:
1) хабарництво (учинене як державними посадовими особами, так і в приватному секторі);
2) зловживання впливом; 3) відмивання доходів, отриманих від злочинів, пов’язаних із
корупцією; 4) фінансові злочини [13].

Отже, корупційні злочини є загальновизнаними у міжнародному праві, що дає підставу
для виокремлення такого виду злочинності, як корупційна.

Вітчизняне законодавство вживає такі терміни як „корупція”, „корупційні діяння”,
„правопорушення, пов’язані з корупцією” (закони України „Про запобігання та протидії
корупції” (ст. 1) [8], „Про державну службу” (ст. 22) [7], „Про прокуратуру” (ст. 50-1) [9] та
інші). Із законодавчого визначення понять „корупція” та „корупційні діяння” та інших положень
Закону України „Про запобігання та протидії корупції” випливає, що корупційні діяння та інші
правопорушення, пов’язані з корупцією, можуть бути злочинними [8]. Це також визнано у
Концепції боротьби з корупцією в Україні на 1998–2005 роки, в якій сказано, що у правовому
відношенні корупція становить сукупність різних за характером та ступенем суспільної
небезпеки, але єдиних за своєю суттю корупційних діянь, інших правопорушень (кримінальних,
адміністративних, цивільно-правових, дисциплінарних), а також порушень етики поведінки
посадових осіб, пов’язаних із вчиненням цих діянь [18].

У Законах України „Про державну службу” [7], „Про прокуратуру” [9] міститься
формулювання („умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища”),
яке за своїм змістом є дуже близьким до поняття „корупційні злочини”. Доцільно звернути
увагу на те, що у цих законах йдеться не про посадові чи якісь інші злочини, на які у
Кримінальному кодексі України міститься пряма вказівка, а саме про умисні злочини, вчинені
з використанням свого посадового становища, які мають корупційний характер.

Прийняття Верховною Радою України законів України „Про засади запобігання і протидії
корупції”, „Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”
і „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення” зумовлює необхідність більш детально розглянути ряд положень, які він
містить, ґрунтовно проаналізувати нові склади корупційних злочинів і дати їм криміналістичну
характеристику.

Новим законодавством враховано міжнародні документи стосовно даного питання. У
Довідковому документі ООН про міжнародну боротьбу із корупцією (1995 року) це явище
(корупція) визначається як зловживання державною владою для отримання вигод в особистих
цілях [5]. У загальних положеннях Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”
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дано визначення таких термінів, як „корупція” та „корупційне правопорушення”. Водночас
потрібно зауважити, що нове антикорупційне законодавство не передбачає термінів, які були
закріплені у старому законодавстві, а саме: корупційні діяння, ознаки корупції, корупційні
злочини, адміністративні корупційні правопорушення тощо. Усі ці поняття за чинним законом
охоплюються єдиним терміном „корупційне правопорушення”, під якими законодавець
розуміє умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за яке законом
встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну
відповідальність [8].

Оскільки таке визначення є загальним, вважаємо, що п. 5 ст. 1 Закону України „Про засади
запобігання і протидії корупції” необхідно доповнити поняттям „корупційний злочин”, під
яким доцільно розглядати умисне суспільно небезпечне винне діяння, що містить ознаки
корупції, вчинене суб’єктом, визначеним ст. 4 Закону України „Про засади запобігання і
протидії корупції”, відповідальність за яке передбачена Кримінальним кодексом України.

Звертаємо також увагу на те, що вітчизняне законодавство не використовує та не вживає
такого терміна, як „корупційний злочин ”, що, на нашу думку, негативно впливає на
розмежування корупційних діянь і розслідування правоохоронними органами злочинів,
пов’язаних із корупцією. Для полегшення роботи з корупційними діяннями, на нашу думку,
доцільно прийняти та затвердити на національному рівні таке поняття, як „корупційна
злочинність”.

Позиції науковців стосовно виокремлення корупційної злочинності як самостійного виду
не збігаються. Деякі автори, зокрема Л. В. Багрій-Шахматов, О. І. Гуров, О. Г. Кальман,
А. Л. Репецька та інші, розглядають корупційну злочинність як особливий вид організованої
злочинності; інші – як різновид економічної злочинності (Я. І. Гілінський, В. В. Лунєєв,
О. М. Яковлєв та інші); як самостійний вид злочинності (А. І. Долгова, О. Г. Карпович,
М. І. Мельник та ін.). Така багатогранність є особливою рисою корупційних злочинів, які, з
одного боку, будучи об’єднаними в окрему групу злочинів, можуть бути складовими інших
груп злочинів, що утворюються за різними ознаками [15, с. 47].

На думку В. Д. Малкова, корупційною злочинністю потрібно вважати цілісну, відносно
масову сукупність злочинів (та осіб, які їх учинили), що зазіхає на авторитет державної служби
в органах державного самоврядування, виражається у незаконному отриманні (й наданні)
матеріальних або інших благ і переваг особам, уповноваженим на виконання державних,
муніципальних функцій або службових функцій у комерційних або інших недержавних
структурах [12, с. 181]. На нашу думку, таке визначення, не відображає всеохоплюючий характер
корупційної злочинності і звужує її масштаби до злочинів у сфері службової діяльності.

Шевченко О. В. під корупційною злочинністю пропонує розуміти сукупність умисних
злочинів, які вчиняють особи використовуючи надані їм владні або службові повноваження
з корисливих мотивів і з метою незаконного одержання неправомірної вигоди матеріального
або нематеріального характеру для себе чи третіх осіб [20]. Л. Д. Гаухман зазначає, що в
кримінально-правовому значенні корупція являє собою передбачені кримінальним законом
суспільно небезпечні діяння, суб’єктом яких є посадові особи, що вчиняються шляхом
використання посадових повноважень через корисливу зацікавленість і з метою особистого
збагачення [4, с. 6].

При цьому необхідно звернути увагу на використання А. І. Редькою такого терміна, як
„суспільно небезпечне посягання для характеристики корупційного правопорушення”, що
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стосовно адміністративного та цивільного є недоцільним, оскільки суспільна небезпечність є
характерною ознакою кримінальних злочинів [17, с. 154].

Достатнє обґрунтування вживання такого терміна дав і М. І. Мельник, який під
корупційними злочинами розуміє „злочини, які полягають у неправомірному використанні
(зловживанні) посадовими особами органів державної влади або місцевого самоврядування
наданої їм влади або свого посадового становища в особистих інтересах або інтересах третіх
осіб” [15, с. 28].

Згідно з Вказівкою, виданою спільно Генеральною прокуратурою України, Міністерством
ВС України, Службою безпеки України, Державною податковою службою України „Щодо
єдиного порядку обліку кримінальних справ про злочини з ознаками корупційних діянь”
№ 107 від 1 липня 2011 року, до них можуть бути віднесені злочини, передбачені статтями 189,
191 ч. 2-5, 206 ч. 3, 232, 262 ч. 2-3, 364, 364-1, 365, 365-1, 365-2, 366 ч. 2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369-
2, 375 ч. 2, 410 ч. 2-3, 423, 424 Кримінального кодексу України, та інші злочини за наявності
обов’язкових ознак, характерних для корупції [11; 3].

Отже, після проведеного аналізу міжнародного та національного законодавства,
досліджених наукових праць пропонуємо корупційним розуміти будь-який умисний злочин,
що вчиняється посадовою особою органу державної влади чи місцевого самоврядування з
використанням свого службового становища з корисливих мотивів, іншої особистої
зацікавленості або для задоволення інтересів третіх осіб.

У зв’язку з цим не можна погодитися з позицією Л. В. Багрій-Шахматова, який відносить
до корупційних діянь, що передбачені Кримінальним кодекс України, лише одержання хабара
(ст. 368); давання хабара (ст. 369) та провокацію хабара (ст. 370) [1].

З викладеного вище випливає, що більшість злочинних діянь, пов’язаних із корупцією,
стосується розділу XVІІ Кримінального кодексу України – „Злочини у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг”. Даний розділ
ми вважаємо доцільно було б доповнити та викласти так: „Злочини у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що вчинені корупційним
шляхом”.

Отже, корупційний злочин – умисне суспільно небезпечне діяння, вчинене посадовою
особою органів державної влади або місцевого самоврядування шляхом зловживання
службовим становищем і перевищенням владних повноважень, за яке необхідно передбачити
кримінальну відповідальність. З огляду на викладене вище випливає, що ознаками корупційних
злочинів є:

1) сфера, в якій можливе вчинення корупційних злочинів – сфера органів державної влади;
2) вчинення умисних протиправних дій, пов’язаних із використанням службового

становища, з корисливих мотивів або інших особистих інтересів з метою незаконного
збагачення, або отримання інших преференцій;

3) спеціальний суб’єкт – державна посадова особа, уповноважена виконувати функції
держави.
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НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОБРАННЯ
СЛІДЧИМ ОБВИНУВАЧЕНОМУ

(ПІДОЗРЮВАНОМУ) ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ
У ВИГЛЯДІ ЗАСТАВИ

У статті висвітлено проблемні питання законодавства щодо обрання запобіжного
заходу у вигляді застави. Зосереджено увагу на виборі оптимального запобіжного заходу
як фактора попередження ухилення обвинуваченого від слідства.

The problem questions of legislation light up in relation to electing of measure of suppression
as a mortgage. An author comes into a most notice electing of optimum measure of suppression
as a factor of warning of deviation of defendant from investigation.

Ключові слова: застава, запобіжний захід, обвинувачений, ухилення обвинуваченого.

Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні у зв’язку з реформуванням суспільного і
політичного життя країни реанімовано заставу як запобіжний захід, який з кожним роком
використовують усе частіше. І це зрозуміло, адже застава, будучи досить суворим заходом
кримінально-процесуального примусу, є водночас найбільш делікатним запобіжним заходом
з тих, що застосовуються до осіб, які обвинувачуються в тяжких злочинах. Застава не ущемляє
безпосередньо права людини на особисту свободу, а діє опосередковано, через майнові
інтереси останнього. Однак проблеми застосування застави як запобіжного заходу
законодавцем чітко не окреслені. У КПК України відсутня процедура застосування застави, як
запобіжного заходу, немає законодавчого механізму точного і конкретного використання
застави, чітко не визначено коло об’єктів, що трактуються як застава та нормативне закріплення
порядку повернення застави обвинуваченому або засудженому, який повністю виконав
вимоги застосування запобіжного заходу. Отже, необхідна наукова розробка цих питань і
закріплення відповідних нормативних норм у чинному КПК України чи вже внесеному до
Верховної Ради проекті нового КПК.

Метою даної статті є виявлення основних шляхів розв’язання актуальних проблем
попередження ухилення обвинуваченого від слідства у зв’язку із вирішенням питання про
обрання найбільш оптимального запобіжного заходу.

Слідчий у даному випадку виходячи із тяжкості злочину і характеристики особи, що його
вчинила, повинний керуватися такими даними:

1. Чи передбачає стаття кримінального закону позбавлення волі і на який мінімальний
строк?

© Наливайко Є. О., 2012
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2. Чи має особа постійне місце проживання і сім’ю, що утримували б його від зникнення
з постійного місця проживання?

3. Який матеріальний стан особи, стосовно якої проводиться розслідування?
У 1996 роцi перелiк запобiжних заходiв, закрiплених чинним КПК України, було доповнено

ще одним заходом кримінально-процесуального примусу – заставою. Необхідно відзначити,
що застава як засіб зобов’язального права при вирішенні судових справ існувала в пам’ятках
права ще VI–IV ст. до н. е. і має характер майнової відповідальності правопорушника. У зв’язку
з утвердженням у країнах Європи і Росії феодалізму досить довго застава майна
обвинуваченого і майнова порука осіб, що заслуговують довіри, застосовувалися найчастіше.
Перші кримінально-процесуальні кодекси УРСР 1922 та 1927 року передбачали цей запобіжний
захід, але при наступній кодифікації 1960–1961 рр. заставу із системи запобіжних заходів було
виключено, тоді як у КПК Російській Федерації цей запобіжний захід залишався діючим.

Питання застосування застави в кримінальному процесі України висвітлювались у роботах
окремих авторів (М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, В. П. Шибіка, Ю. В. Донченка, З. Д. Смітієнко,
П. П. Пилипчука). У своїх працях ці вчені-процесуалісти звертали увагу на те, що застава як
запобіжний захід, що дозволяє ефективно забезпечити участь обвинуваченого у судочинстві,
була відсутня у кримінально-процесуальному законодавстві радянських часів, а після введення
до сучасного законодавства не набула широкого застосування. Вивчення нами практики
застосування запобіжного заходу у вигляді застави у областях України показало, що органи
дізнання, досудового слідства, прокуратура та суд застосовують цей запобіжний захід дуже
рідко.

Привертає увагу позиція керівника Головного управління з питань судоустрою
Адміністрації Президента України А. Портнова, який у п. 5 Пояснювальної записки до проекту
Кримінального процесуального кодексу України, поданого Верховною Радою для
затвердження Президенту України, як обґрунтування необхідності його прийняття, зазначив,
що на практиці застосовується надмірне та невиправдане обрання запобіжного заходу у
вигляді тримання під вартою, що зумовлено відсутністю положень, які б зобов’язували обирати
альтернативні ув’язненню запобіжні заходи або ж передбачали необхідність переглядати
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на користь альтернативного після спливу
певного проміжку часу чи зміни обставин, з якими пов’язувалося його обрання. Такий стан
багато в чому зумовлений також відсутністю ефективних запобіжних заходів, які б могли
стати дієвою альтернативою триманню під вартою, оскільки дозволили забезпечити належну
поведінку особи та виконання нею своїх процесуальних обов’язків без необхідності її
ув’язнення. За таких обставин доцільно поширити дієвість застави як альтернативного
запобіжного заходу взяття під варту, а тому не може не викликати запитань досить низька
ефективність застосування на практиці ст. 154-1 КПК України.

Намагаючись вирішити вказану проблему, Президент України 15 грудня 2011 року підписав
Закон № 4025 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації
відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності”, який суттєво змінив
підходи до порядку обрання досліджуваного запобіжного заходу.

Відповідно до цього Закону чинний КПК містить відповіді на такі запитання, що виникали
раніше: що може бути предметом застави (коли мова йшла про інші матеріальні цінності),
умови її застосування, коло осіб, до яких може бути застосована застава, порядок внесення
коштів та інше.
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Так, з моменту набуття Законом України № 4025 чинності застава передбачає внесення
тільки коштів у національній грошовій одиниці. Тобто законодавцем виключена можливість
передачі інших матеріальних цінностей. На відміну від раніше діючого порядку, визначені не
конкретні розміри застави, а можливість вибору суддею у кожному конкретному випадку
залежно від характеристики злочину і матеріальних можливостей особи суми між мінімальним
і максимальним розміром застави.

Враховуючи те, що застава як у теорії, так і на практиці розглядається як альтернатива
найсуворішому запобіжному заходу – взяттю під варту, то віднесення питання щодо обрання
цього запобіжного заходу до компетенції судді за поданням слідчого, погодженого із
прокурором, є логічним, оскільки суддя, навіть обравши запобіжний захід у вигляді взяття під
варту, зобов’язаний за своєю ініціативою розглянути і питання щодо можливості застосування
відносно обвинуваченого застави. Якщо суд визнає це можливим, то зрозуміло, що після
надходження коштів до спеціального рахунку особу з-під варти буде звільнено.

Водночас, застосувавши нову редакцію статті 154-1 КПК України, законодавець, відповідно
до вказаного Закону, передбачив поетапну процедуру для застосування застави, так як і для
найсуворішого заходу кримінально-процесуального примусу – взяття під варту. При цьому
в побудові запропонованих змін вбачається, що це є правом органу дізнання, слідчого або
прокурора внести таке подання, тобто ініціативність щодо застосування застави в даному
випадку залишається за органом досудового слідства.

Порівняльний аналіз положень, які регулюють застосування застави в чинному та проекті
КПК України, поданому Президентом України 12 січня 2012 року, дозволяє зробити висновок
про такі зміни в кримінальному провадженні: обмеження кола юридичних осіб, які можуть
бути заставодавцями; розмір застави встановлюється з урахуванням відповідних умов її
застосування не менше розміру заподіяних злочином збитків і розміру цивільного позову;
передбачено право особи, яка утримується під вартою, на будь-якій стадії провадження у
справі звернутись із клопотанням про застосування застави. Перераховані нововведення та
доповнення вказаного проекту, на нашу думку, мають на меті переведення застави до більш
дієвого заходу із становища формально-закріпленого в законі та мало застосовного, до дієвої
альтернативи взяття обвинуваченого під варту. За своїм змістом застава є менш суворим
заходом, ніж тримання під вартою, але більш суворим, ніж усі інші заходи, передбачені чинним
КПК України, оскільки невиконання підозрюваним, обвинуваченим або підсудним
зобов’язань, покладених на нього у зв’язку із застосуванням застави, може не тільки призвести
до заміни запобіжного заходу на тримання під вартою, а й до майнових втрат для нього
самого чи інших осіб. Про це, зокрема, свідчить аналіз Постанови Пленуму Верховного Суду
України „Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу” від 26 березня
1999 року №, який визначає заставу альтернативною мірою запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою (зокрема, Верховний Суд звертає увагу на першочергове з’ясування
обставин щодо можливості застосування застави при обранні запобіжного заходу між
зазначеним і триманням під вартою або необхідність судової перевірки обґрунтованості відмови
у застосуванні застави прокурором чи слідчим тощо).

Крім майнового аспекту, застава також містить і психологічний. Так, застосовуючи цей
захід, органи досудового слідства та суд насамперед розраховують не на передачу застави у
дохід держави, а на відповідну поведінку підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, які
також можуть бути зацікавлені у забезпеченні нормальних умов провадження у справі. При
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цьому, суть застави як заходу примусового характеру полягає в існуванні реальної загрози
втрати підозрюваним, обвинуваченим, підсудним чи заставодавцем коштів, що складає предмет
застави у випадку невиконання вказаними особами покладених на них обов’язків. У разі
внесення застави іншими особами, які не є учасниками по кримінальній справі, то, крім
психологічного примусу, вступають у дію ще й моральні стимули, пов’язані з небажанням
завдати шкоди заставодавцю особами, до яких застосовано цей запобіжний захід.

Коментуючи положення ще чинної редакції ст. 154-1 КПК України Верховний Суд України
визначив, що при вирішенні питання щодо обрання застави суд у кожному конкретному
випадку з урахуванням обставин, зазначених у ст. 150 КПК, повинний обирати цей запобіжний
захід замість тримання під вартою лише тоді, коли є всі підстави вважати, що він може
забезпечити належну поведінку підсудного та виконання ним процесуальних обов’язків, а
також виконання вироку.

Враховуючи положення законодавства зарубіжних країн та рекомендації вчених, обирати
заставу необхідно обвинуваченим (підозрюваним) злочинів у сфері економіки. При вчиненні
обвинуваченим (підозрюваним) тяжких та особливо тяжких злочинів (особливо злочинів проти
життя і здоров’я, проти статевої недоторканості та статевої свободи особистості) заставу як
запобіжний захід застосовувати лише в крайніх випадках: коли матеріалами справи дійсно
обґрунтовано відсутність необхідності ізоляції обвинуваченого від суспільства.

Крім того, зазначимо, що законом не встановлені випадки, коли застава не могла б бути
обраною, тобто законодавець виходив з того, що застава може бути обрана стосовно кожного
обвинуваченого, підозрюваного і не вказав певні випадки неможливості її застосування, а
саме: тяжкість чи малозначність злочину, особу злочинця (наприклад, професійний вбивця).
Стосовно цього необхідно зазначити, що питання застосування чи не застосування застави,
як і інших запобіжних заходів, згідно із законом повністю віддано на розсуд особи (органу), у
провадженні якої перебуває справа, а тому воно розв’язується у кожному конкретному
випадку залежно від характеру і ступеня тяжкості злочину, даних про притягувану до
відповідальності особу та інших обставин і, на нашу думку, такі критерії в законі потребують
змін і доповнень.

Переходячи до розгляду питання мети, підстав та обставин застосування застави, необхідно
зазначити, що Верховний Суд України в Постанові від 26 березня 1999 року № 6 визначив
особливу умову застосування цього запобіжного заходу: застава може обиратися лише тоді,
коли є всі підстави вважати, що цей запобіжний захід може забезпечити належну поведінку
підсудного та виконання ним процесуальних обов’язків, а також виконання вироку, а
законодавець з цього приводу обмежився загальними положеннями щодо застосування
запобіжних заходів (ст. 148 КПК України).

Проводячи межу між визначенням мети, підстав (ч. 1 та ч. 2 ст. 148 КПК України) та обставин
(ст. 150 КПК України)  застосування застави, зазначимо, що на відміну від інших заходів
кримінально-процесуального примусу, у переліку обставин, які повинні враховуватися при
обранні запобіжних заходів (а саме: тяжкість злочину, вік особи, яка вчинила злочин, стан її
здоров’я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання), на нашу думку,
обов’язково повинні враховуватися наявність відповідного бажання у підозрюваного,
обвинуваченого чи підсудного (оскільки, за відсутності такого бажання цей захід позбавляється
ефективності свого застосування) та наявність у нього коштів або інших матеріальних цінностей,
що будуть запорукою належного виконання запобіжного заходу.
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Також, на нашу думку, незважаючи на необхідність поширити вказаний запобіжний захід,
законодавцю потрібно відобразити в нормах про заставу положення, які дають можливість
встановити легальність походження грошей і цінностей, що закладаються, а саме:

1. Посадова особа, що застосовує заставу, зобов’язана перевірити законність походження
внесених сум грошей чи інших цінностей.

2. Якщо сума застави перевищує розмір валового сукупного річного доходу фізичної
особи, оподатковуваного прибутковим податком по мінімальній ставці, необхідно мати
документальне підтвердження її легальності обвинувачуваним (підозрюваним), іншою особою.

3. У чинному законодавстві необхідно також вказати (хоча б у загальній формі), що
заставодавець – третя особа, повинний відповідати певним позитивним вимогам: відсутність
судимості, наявність постійного місця проживання і роботи, позитивних характеристик,
відомого джерела доходу. Висування певних вимог до заставодавця, якщо ним не є сам
обвинувачений чи підсудний, може припинити спроби внесення застави членами злочинних
груп, що залишилися на волі, внесення як застави злочинно або незаконно здобутого майна.

Розглядаючи заставу як запобіжний захід у системі захисту прав і свобод людини у
кримінальному судочинстві України, доцільно визначити такі її переваги: при її застосуванні
підозрюваний, обвинувачений чи то підсудний залишаються на волі, не обмежується їх право
вільного пересування, ці особи можуть не припиняти трудову діяльність, не обмежується їх
можливість спілкування з іншими людьми тощо. Разом з тим, при ухиленні особи від слідства
чи суду, до якої був застосований цей запобіжний захід, застава звертається в дохід держави,
що певною мірою компенсує витрати на подальший розшук такої особи, в разі її переховування
від слідства чи суду. Крім того, не пов’язана з позбавленням волі застава позбавляє державу
від витрат на утримання особи у слідчих ізоляторах і сприяє вирішенню проблеми
переповнення зазначених місць.

На жаль, зважаючи на певні переваги цього запобіжного заходу, доводиться констатувати,
що він нині не застосовується настільки широко, як очікувалось, i, відповідно, не став
ефективним засобом балансування завдань кримінального переслідування з завданнями
економії репресії й охорони прав i свобод громадян. При з’ясуванні причин такого стану
справ нерідко посилаються на надмірний розмір застави i це певною мiрою справедливо,
якщо враховувати реалії нинішніх соціально-економічних умов життя в Українi. Разом з тим є
достатньо пiдстав стверджувати про те, що застава вiдкриє перспективу свого застосування
лише тодi, коли iз окремого запобiжного заходу процесуально перетвориться у форму заміни
взяття під варту.

Як висновок, необхідно зазначити, що законодавець і в діючому КПК України, і в проекті
КПК, поданому до затвердження Президенту України, суттєво змінив порядок обрання
запобіжного заходу у вигляді  застави зважаючи на те, що ініціатором обрання цього
запобіжного заходу згідно з діючим КПК є слідчий і прокурор, а в разі прийняття вказаного
проекту слідчий-суддя, можна зробити висновок, що цей запобіжний захід за своєю сутністю
і кількістю випадків застосування стане головним за своєю значимістю запобіжним заходом.
З погляду забезпечення прав і свобод людини у кримінальному судочинстві України, серед
інших запобіжних заходів застава, з одного боку, дозволяє реально забезпечити право
підозрюваного, обвинуваченого на особисту свободу, а з іншого – надає слідчому необхідні
важелі процесуального впливу на обвинуваченого, підозрюваного і хоча не є гарантією не
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можливості ухилення останніх від слідства, але може вважатися досить вагомим стримуючим
фактором.
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ТЕНДЕНЦІЇ
У статті досліджено дискусійні питання визначення поняття криміналістичної

характеристики злочинів та її структурних елементів.

The article investigates the controversial question of the definition of criminal characteristics
of crimes and its structural elements.

Ключові слова: криміналістична характеристика злочинів, елементи криміналістичної
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Криміналістична характеристика злочинів є однією із найбільш дискусійних проблем у
криміналістиці. Як окрема теорія, криміналістична характеристика злочину виникла у відповідь
на підвищення вимоги практики, зверненої до криміналістичних засобів і методів, спрямованих
на вирішення завдань криміналістики, і насамперед на розкриття злочинів, тобто достовірне
встановлення всіх найбільш важливих обставин – події злочину і особи, яка його скоїла. А для
його вирішення дані криміналістичної характеристики мають досить важливе значення саме
на початковому етапі роботи слідчого чи оперативно-слідчої групи, коли встановлення цих
найважливіших обставин відіграє вирішальне значення.

Проблему криміналістичної характеристики в різний час досліджували Л. А. Сергєєв,
О. О. Ейсман, В. О. Образцов, A. B. Ковальов, В. Є. Коновалова, О. Н. Колесніченко,
Л. Л. Каневський, М. П. Яблоков, В. К. Гавло, В. П. Бахін, І. О. Возгрін, P. C. Бєлкін,
А. В. Старушкевич, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко, А. В. Іщенко, П. В. Цимбал, В. В. Лисенко
та ін. У своїх роботах вони дали поняття криміналістичної характеристики та визначили її
елементи.

Одним із перших термін „криміналістична характеристика” застосував Л. А. Сергєєв  в
роботі „Руководство для следователя”, в якій зазначено: „Особливості злочинів окремих видів,
які мають криміналістичне значення, тобто значення для слідчої практики і для розробки
наукових рекомендацій, вивчаються криміналістикою і відображаються у відповідних частинах
методики розслідування. Поєднуючись, вони складають криміналістичні характеристики
окремих злочинів” [14].

На думку О. О. Ейсмана, який дав більш конкретизоване поняття, „криміналістична
характеристика злочинів являє собою науково обґрунтований типовий перелік обставин, що
підлягають доказуванню у справі, як юридично релевантних так і проміжних (доказових), з
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виділенням серед них прихованих (неочевидних) обставин, що характеризують злочин даного
виду (групи) на момент початку розслідування” [17, с. 89].

В. О. Образцов визначає криміналістичну характеристику злочину як „систему об’єктивних
даних про механізм злочинного діяння, типових, що визначаються і визначають об’єктів,
фактичної інформації, що формується ними, яка має значення для вирішення завдань
кримінального судочинства, шляхом застосування обумовлених ними криміналістичних
засобів, прийомів і методів” [9, с. 77].

На думку A. B. Ковальова, під криміналістичною характеристикою злочину потрібно
розуміти сукупність даних, що отримані на основі вивчення способів вчинення злочину і
відображають необхідні для розслідування відомості про суб’єкта злочину, потерпілих, а також
про інші об’єкти, що взаємодіють при вчиненні злочину, типових джерелах доказової
інформації, що виникають у результаті такої взаємодії і мають значення для розкриття
злочину [5, с. 45].

В. Є. Коновалова та О. Н. Колесніченко визначають криміналістичну характеристику як
„систему відомостей (інформації) про криміналістично значимі ознаки злочину даного виду,
що відображає закономірні зв’язки між ними і служить побудові і перевірці слідчих версій для
вирішення конкретних завдань розслідування” [6, с. 16].

Л. Л. Каневський вважає, що типова криміналістична характеристика злочинів – це наукова
абстракція, що відображає систему взаємопов’язаних і кореляційно залежних елементів тієї
чи іншої категорії (групи) злочинів і сприяє визначенню основних напрямів у розслідуванні
суспільно небезпечного діяння [4, с. 111].

М. П. Яблоков визначив криміналістичну характеристику злочинів як „систему опису
криміналістично значимих ознак виду, групи і окремого злочину, що виявляються в
особливостях способу механізму і обстановки його вчинення, особи його суб’єкта та інших
особливостей певної злочинної діяльності, що мають значення для успішного розкриття,
розслідування і попередження злочинів” [18, с. 112].

В. П. Бахін вважає, що криміналістична характеристика злочинів – це система узагальнених
даних про найбільш типові ознаки певного виду (групи) злочинів, що виявляються в способі
і механізмі діяння, обстановці його вчинення, особи суб’єкта злочину, інших обставин,
закономірний взаємозв’язок яких служить основою вирішення завдань розкриття та
розслідування [1, с. 18].

Як бачимо, єдиної думки щодо визначення поняття криміналістичної характеристики не
існує. Крім того, залишається багато не з’ясованих питань, які стосуються криміналістичної
характеристики окремих видів злочинів, зокрема криміналістичної характеристики крадіжок,
грабежів і розбійних нападів, учинених неповнолітніми.

На нашу думку, криміналістична характеристика злочинів – це система взаємопов’язаних,
криміналістично значимих даних про типові ознаки злочинів певного виду, які відображаються
в механізмі, способі та обстановці вчинення злочину, даних про особу злочинця, потерпілого,
інших обставинах злочинної діяльності і мають значення для виявлення, розкриття,
розслідування та попередження злочинів.

Дискусійним у теорії криміналістики є також питання про види криміналістичної
характеристики злочинів, які визначають обсяг даного поняття. Так, на думку І. Ф. Пантелєєва,
поняття криміналістичної характеристики злочинів відноситься тільки до конкретного виду
злочинів, а не злочину взагалі [10, с. 9–10].
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В. К. Гавло обґрунтовує доцільність криміналістичної характеристики окремих видів або
груп злочинів, оскільки вона містить узагальнені знання про типовий [3, с. 122].

На противагу наданим позиціям, О. М. Васильєв, М. П. Яблоков вважають, що „цілком
обґрунтовано говорити не тільки про криміналістичну характеристику індивідуальну, видову
або групову, а й про криміналістичну характеристику взагалі” [2, с. 115].

Основна увага повинна приділятися криміналістичній характеристиці конкретного злочину.
Так, на думку М. О. Селіванова, „якісне розслідування закінчується отриманням достатньо
повної і детальної криміналістичної характеристики злочину”.

З ними не погоджується В. П. Лавров, який говорить, що створення характеристики
злочину на рівні одиничного явища є вже завданням практики, а не науки [7, с. 34].

Не виникає сумнівів у доцільності існування даної категорії і у В. П. Бахіна, який зазначає,
що „функціональне призначення криміналістичної характеристики злочинів – забезпечення
розкриття та розслідування – не викликає сумнівів, а її теоретичні основи в цілому розроблені,
настала пора перейти до створення її практичної частини, так як криміналістична
характеристика стане робочим інструментом розслідування тільки тоді, коли постане у вигляді
системного узагальнення даних розслідування значного масиву кримінальних справ по кожній
окремій категорії злочинів зі встановленням взаємозв’язку всіх криміналістично значимих
ознак цих видів злочинів” [1, с. 21].

В основі класифікації криміналістичної характеристики на види лежить криміналістична
класифікація злочинів. В. В. Радаєв поділяє криміналістичні характеристики окремих категорій
злочинів на групи: а) криміналістична характеристика видових груп злочинів і криміналістична
характеристика підгруп даних злочинів; б) криміналістична характеристика міжвидових груп
злочинів і криміналістична характеристика підгруп даних злочинів [11, с. 11].

І. П. Крилов розрізняє три рівні класифікації криміналістичних характеристик: перший рівень
– це загальна криміналістична характеристика злочинів, другий – це криміналістична
характеристика групи (виду) злочинів, третій – криміналістична характеристика конкретного
злочину [8, с. 33–34].

О. Н. Колесніченко пропонує таку класифікацію: а) загальні криміналістичні характеристики
відносяться до виду злочинів; б) окремі криміналістичні характеристики відносяться до
різновиду (групи) злочинів, виділеного за суттєвою криміналістичною ознакою; в) особливі
(або цільові) криміналістичні характеристики, у цих характеристиках збирання, дослідження
матеріалів практики, встановлення взаємозалежності ознак, виявлення закономірного характеру
їх прояву здійснюється за цільовою програмою [14].

Як видно з аналізу юридичної літератури, більшість авторів поділяють думку про те, що
існує криміналістична характеристика виду та групи злочинів, але не всі автори погоджуються
з виділенням криміналістичної характеристики злочину взагалі та криміналістичної
характеристики конкретного злочину.

Зокрема, Р. С. Бєлкін, І. Є. Биховський і А. В. Дулов зазначають: „Оскільки мова йде про
наукову абстракцію, наукове поняття, немає і не може бути криміналістичної характеристики
конкретного злочину”. А. О. Фокіна, говорить про те, що конкретний злочин – одиниця
сукупності, що називається видом (родом) злочинів. Скласти типову характеристику сукупності
можна тільки в результаті дослідження одиниць, що до неї входять, а тому в кожній з них
повинні бути виділені елементи, враховані зв’язки, що є між ними, характер взаємодії з іншими
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явищами. Криміналістична характеристика виду (роду) злочинів – тільки результат аналізу
множини одиничних злочинів.

Встановлення структури криміналістичної характеристики конкретного злочину важливо
особливо у практичному аспекті, бо це дозволяє суттєво полегшити виявлення, фіксацію і
систематизацію криміналістичної інформації, побудову інформаційної моделі конкретного
злочину.

А. В. Старушкевич пропонує класифікувати криміналістичні характеристики злочинів за
трьома рівнями: криміналістична характеристика конкретного злочину (на рівні злочину);
особлива криміналістична характеристика злочинів (на рівні групи злочинів, об’єднаних
суттєвими криміналістичними ознаками); загальна криміналістична характеристика злочинів
(на рівні виду або міжвидовому рівні, об’єднаному суттєвими криміналістичними
ознаками) [14].

Як бачимо, в науці переважає думка про те, що криміналістична характеристика злочинів
має право на існування і заслуговує подальшої розробки. На думку вчених-криміналістів,
криміналістична характеристика злочинів, і особливо взаємозв’язок між її елементами, є тією
відправною точкою розслідування, яка необхідна для аналізу наявної інформації, організації
подальших дій, а також служить інформаційною основою професійної діяльності слідчого.

Щодо елементів криміналістичної характеристики, то різні автори вказують різні елементи
криміналістичної характеристики злочинів. До чотирьох основних елементів криміналістичної
характеристики злочинів, які зустрічаються практично у всіх авторів, відносять такі: предмет
злочинного посягання, спосіб вчинення злочину, слідова картина події, характеристика
злочинця [1, с. 20].

Крім того, І. А. Возгрин включає до елементів криміналістичної характеристики мотиви
вчинення злочинів; В. Г. Танасевич, М. П. Яблоков – обстановку й обставини вчинення
злочинів; А. Н. Васильєв – слідчі ситуації; крім того, М. П. Яблоков включає і коло обставин,
що підлягають з’ясуванню.

На думку М. О. Селіванова, всі елементи криміналістичної характеристики можна розділити
на чотири групи за даними, які належать до: об’єкта злочинного посягання (в тому числі
особи потерпілого); до обставин злочину (місце, час, спосіб вчинення); до його наслідків
(зміни в об’єкті злочинного посягання і оточуючій його обстановці (у тому числі і сліди
злочинця); до об’єктивної сторони і особи злочинця [13, с. 56–57].

Але, на думку науковців, така позиція не повністю враховує теоретичне і практичне
значення криміналістичної характеристики видів і груп злочинів. Воно полягає насамперед у
тому, щоб виявити об’єктивні закономірності і на їх основі розробити рекомендації з
розслідування цих злочинів.

І. О. Возгрін у криміналістичну характеристику включає: визначення того злочину для
розкриття, розслідування та запобігання якого розробляється приватна методика; опис
найбільш типової вихідної інформації; система даних про способи вчинення та приховування
злочину і типових наслідків їх застосування; відомості про особу ймовірного злочинця і
потерпілих; опис обставин, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні розглядуваного виду
злочину [14].

Танасевич В. Г., Образцов В. О., як головний елемент, називають спосіб вчинення злочину,
крім того, вони включають у криміналістичну характеристику такі: обстановку, в якій
відбувається злочин; безпосередній предмет злочинного посягання; умови охорони його від
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посягання; про обставини, пов’язані з підготовкою до скоєння злочину і приховання його
слідів, а також осіб, які його вчинили; особу злочинця і його поведінку до і після вчинення
злочину [15, с. 101–102].

Разом з тим окремі автори включають у криміналістичну характеристику злочину такі
елементи: спосіб вчинення злочину; обстановку скоєння злочину; безпосередній предмет
злочинного посягання; умови охорони цього предмета від посягання (включаючи
характеристику осіб, пов’язаних із забезпеченням недоторканності блага, на яке вчинено
замах); особу суб’єкта злочину; маскування, спрямоване на приховування злочинного діяння
і винних осіб, здійснювану як у процесі вчинення злочину, так і після його закінчення [12,
с. 182].

Як бачимо, існують різні підходи до питання про елементи криміналістичної характеристики
злочину. На нашу думку, до складу елементів криміналістичної характеристики злочину
повинні входити дані про механізм, спосіб, обстановку вчинення злочину, особу злочинця і
потерпілого, інші відомості, які мають значення для виявлення, розкриття та розслідування
злочину.
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ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ
РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ

НЕНАЛЕЖНИМ НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ

Статтю присвячено дослідженню актуальних питань, пов’язаних із особливостями
використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним
виконанням професійних обов’язків медичними працівниками, закріплених діючим
Кримінально-процесуальним кодексом України та передбачених прийнятим за основу
проектом Кримінального процесуального кодексу України від 09.02.2012 року.

This article deals with the investigation into the topical issues relating to the peculiarities of
the special knowledge deployment in the course of investigation of crimes of medical negligence,
which are prescribed by the current Code of Criminal Procedure of Ukraine and provided for by
the approved in principle draft Code of Criminal Procedure of Ukraine dated February 9, 2012.

Ключові слова: медичний працівник, неналежне виконання професійних обов’язків,
спеціальні знання, спеціаліст, експерт, призначення експертизи.

На сьогодні у сфері охорони здоров’я України склалася досить негативна тенденція щодо
якості надання медичної допомоги, у зв’язку із чим у засобах масової інформації та даних
правоохоронних органів усе частіше з’являється інформація про негативні наслідки, що
настають для здоров’я пацієнтів лікарських установ. Одне із важливих місць у методиці
розслідування професійних злочинів, учинених медичними працівниками, займає питання
ефективного застосування спеціальних знань, що пов’язано насамперед із особливостями
сфери суспільних відносин, на які посягають такі злочинні діяння. Не залишилося дане питання
і поза увагою нового проекту Кримінально-процесуального кодексу України № 9700, що
перебуває на розгляді у Верховній Раді України [1].

Спеціальні знання – це теоретичні знання та практичні навички в галузі конкретної науки,
техніці, мистецтві чи ремеслі, здобуті внаслідок спеціальної підготовки чи професійного
досвіду [2, с. 93]. На думку Д. В. Зотова, поняття „спеціальні знання” є насамперед елементом,
який визначає процесуально-правове положення експерта та спеціаліста. Тобто спеціальні
знання – це спочатку обов’язковий елемент процесуального статусу вказаних суб’єктів, а
вже потім якісний показник знань. Завдяки володінню спеціальними знаннями експертом і
криміналістом їх процесуальний статус відрізняється від положення інших учасників
кримінального провадження, які також можуть мати різноманітні наукові знання [3, с. 101].

© Омельчук Л. В., 2012
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Досліджуючи використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних
із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками, необхідно більш
детально розглянути спеціальні медичні знання. Як спеціальні знання загалом, так і медичні
зокрема в ході кримінального провадження можуть використовуватись як у процесуальних,
так і непроцесуальних формах [4, с. 67].

До процесуальних форм використання спеціальних знань відносять такі: залучення
спеціаліста для участі у проведенні слідчих дій (ст. 1281 КПК України); проведення судових
експертиз (ст. ст. 75, 76, 196, 205 КПК України); отримання слідчим роз’яснень від осіб, які
проводили експертизу (ст. 201 КПК України – допит експерта) [5, с. 176; 6]. До
непроцесуальних, у свою чергу, можна віднести: проведення ревізій, відомчих перевірок, а
також подальше використання їх результатів при прийнятті процесуальних рішень; отримання
консультації у спеціаліста поза слідчими діями; безпосереднє ознайомлення слідчого зі
спеціальною літературою та нормативними актами, які стосуються розслідуваної події.

Серед перерахованих процесуальних форм використання спеціальних знань найбільш
поширеними є залучення спеціаліста до проведення слідчих дій для виявлення, закріплення та
вилучення доказів, і, безперечно, призначення та проведення судових експертиз. Зупинимося
на окремих положеннях порівняльного аналізу правової регламентації статусу спеціаліста та
порядку призначення і проведення експертизи нормами діючого КПК України 2001 року та
проекту КПК України, запропонованого Президентом України.

Отже, щодо статусу спеціаліста у кримінальному провадженні, то діючий КПК України не
дає визначення поняттям „спеціаліст” і „спеціальні знання”, хоча передбачає залучення як під
час проведення досудового розслідування, так і судового слідства осіб, що мають спеціальні
знання (спеціалістів) [6].

У статті 71 проекту КПК України запропоновано визначення поняття „спеціаліст” як особи,
яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і
може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань,
що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Цією само статтею закріплено порядок
залучення спеціаліста для участі у слідчих діях чи судовому розгляді, а також досить детально
прописано його права та обов’язки як учасника кримінального провадження [1]. Не
заперечуючи доцільність такої позиції законодавця, хотілося б доповнити її деякими
положеннями, що не були враховані, хоча озвучувались у різних формулюваннях у наукових
статтях [7].

Крім того, статтею 72 проекту КПК України передбачено диференційовану відповідальність
спеціаліста за неприбуття до суду без поважних причин або неповідомлення про причини
неприбуття та розголошення відомостей, що стали йому відомі у зв’язку із участю у
кримінальному провадженні [1]. Виходячи із покладеної на спеціаліста відповідальності за
наведені вище дії, доцільно, по-перше, окремим пунктом закріпити його право завчасно
отримати інформацію про мету виклику для участі у процесуальній дії чи судовому засіданні.
Разом із тим потрібно окремо регламентувати обов’язок спеціаліста вчасно повідомити особу,
що його викликала, про неможливість участі у процесуальній дії чи судовому засіданні за
наявності обґрунтованих обставин. За таких умов спеціаліст зможе зробити висновок щодо
своєї обізнаності у питаннях, для вирішення яких його залучають, та, у випадку
некомпетентності чи інших об’єктивних обставин, попередньо повідомити правоохоронний
орган чи суддю (суд) про нез’явлення за викликом. Особа ж, що залучала спеціаліста до участі
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у кримінальному провадженні, отримає можливість, по-перше, процесуальної економії часу
та матеріальних ресурсів, які можуть бути затрачені для його прибуття, по-друге, завчасно
вжити заходів для залучення іншої особи, що володіє спеціальними знаннями.

Виходячи із того, що до спеціаліста звертаються з метою отримання фахової консультації
при проведенні, наприклад, освідування, допиту, обшуку, виїмки, зокрема виїмки медичної
документації, та інших слідчих дій, він може застосовувати ті чи інші засоби або самостійно за
дорученням уповноваженої особи, чи допомагати у їх використанні. Тобто спеціаліст
безпосередньо спостерігає певні обставини, що мають або можуть мати значення для
розслідування злочину. Як зазначав В. Н. Махов, можливим є виділення ще однієї
процесуальної форми застосування спеціальних знань на досудовому слідстві – допит
спеціаліста [8, с. 57]. Так, у КПК України передбачено допит експерта щодо позиції, викладеної
ним у відповідному висновку за результатами експертних досліджень [6]. Спеціаліст також
надає особам, що провадять розслідування, інформацію, пов’язану з оцінкою ним, обставин
справи через призму спеціальних знань, якими спеціаліст володіє. Тому логічною є можливість
отримання від нього відповідної інформації щодо відомих йому обставин у кримінальному
провадженні, що мають значення для даного провадження, за допомогою допиту. Така потреба
може виникнути, наприклад, у ході судового слідства тощо. Зауважимо, що потрібно відрізняти
допит медика-спеціаліста, залученого для участі у певній процесуальній дії і який не є
зацікавленим у результатах розслідування, та допит медика-спеціаліста, який міг безпосередньо
спостерігати подію злочину або якому обставини події стали відомими при виконанні
професійного обов’язку – надання медичної допомоги особам, що її потребують. Наприклад,
отримання інформації щодо оцінки належності вжитих медичних заходів лікарем від завідувача
відділенням чи головного лікаря лікарської установи, де мав місце дефект надання медичних
послуг, має отримати процесуальне вираження у протоколі допиту медика-свідка як
зацікавленої особи, а не у протоколі допиту медика-спеціаліста, що залучався як незацікавлена
особа до проведення процесуальних дій.

Враховуючи те, що спеціаліст, надаючи відповідну інформацію, особі, яка провадить
розслідування, опосередковано впливає на формування слідчих версій та хід кримінального
провадження, доцільно передбачити відповідальність у випадку надання ним уповноваженим
особам неправдивої інформації. Проектом КПК України передбачено відповідальність
спеціаліста за розголошення відомостей, що стали відомі йому під час кримінального
провадження. На нашу думку, відсутні правові перешкоди для доповнення даного положення
ще однією підставою притягнення до відповідальності спеціаліста – за надання завідомо
неправдивої консультації. Потрібно звернути увагу на те, що наведені вище положення
стосуються процесуальних форм залучення спеціаліста до розслідування кримінальної справи.

Щодо непроцесуальних форм, то нині дискусії викликає така із них, як проведення
попереднього дослідження спеціалістом відповідних матеріалів. Оскільки згідно з КПК України
експертні дослідження можливі лише після порушення кримінальної справи, то іноді слідчі
звертаються до спеціалістів для отримання попередньої фахової оцінки тих чи інших
матеріальних об’єктів. Хоча у випадку із розслідуванням злочинів, пов’язаних із неналежним
виконанням професійних обов’язків медичних працівників, найпоширенішою
непроцесуальною формою застосування спеціальних знань все-таки є ініціювання проведення
відомчої перевірки відповідним управлінням охорони здоров’я, на підставі наданого Законом
України „Про прокуратуру” органам прокуратури права вимагати від керівників та
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колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних
підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також
виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих та позавідомчих експертиз [9].

Отже, в дослідженнях науковців щодо попереднього дослідження об’єктів спеціалістом
(отримання висновку спеціаліста) висловлені пропозиції доповнити ним перелік
процесуальних дій, що можуть проводитися до порушення кримінальної справи [10, c. 11–
12]. Так, пропонується хоча б частково вирішити проблему проведення експертизи на стадії
перевірки інформації про злочин, з чим не погоджуються окремі науковці [11, с. 208].
Зауважимо, що, по-перше, отримана у даному випадку інформація має орієнтуючий характер,
оскільки спеціаліст не провадить і не може провадити з метою збереження матеріальних
об’єктів у тому вигляді, якому їх було виявлено у зв’язку із подією злочину, прикладних
досліджень. По-друге, попереднє дослідження спеціаліста залишається за межами
кримінального провадження, а тому його результати потребують залучення до процесу
доказування передбачених процесуальними вимогами засобів, тобто проведення слідчих дій
чи експертних досліджень після порушення кримінальної справи.

На нашу думку, більш обґрунтовано та процесуально доцільно було б закріпити
можливості проведення експертизи до порушення кримінальної справи по окремих категоріях
злочинів, до яких, безперечно, необхідно віднести професійні злочини медичних працівників.
Ця проблемне питання було і є дискусійним як серед наукових, так і практичних працівників.

У свій час В. М. Савицький висловлювався проти можливості призначення експертизи до
порушення кримінальної справи, оскільки, на його думку, це призведе до „поступової ерозії
процесу в його досудових стадіях” [12, с. 111]. З такою позицією не погодився Р. С. Бєлкін,
зазначивши, що таким небезпечним прецедентом міг стати огляд місця події, чого не сталось
у зв’язку із імперативною вказівкою закону [13, с. 103]. У свою чергу, О. Ф. Аубакіров зазначає,
що питання про можливість призначення та проведення експертизи до порушення
кримінальної справи допустиме лише щодо обмеженого кола питань, що замикається на
рівні експертної діагностики [14, с. 16–17]. Стосовно злочинів, пов’язаних із неналежним
виконанням професійних обов’язків медичними працівниками, то зазвичай для прийняття
рішення про порушення кримінальної справи слідчому потрібно відповісти на питання
діагностичного характеру щодо можливої причини настання негативних наслідків для пацієнта,
оцінки відповідності заходів, що вживалися медиками, встановленим Міністерством охорони
здоров’я України стандартам, протоколам та інструкціям тощо.

При розслідуванні професійних злочинів медичних працівників також не можна вважати
справедливим зауваження А. В. Кудрявцевої, що проведення експертних досліджень на стадії
перевірки інформації про злочин призведе до порушення конституційних прав і свобод людини
та громадянина, що пов’язано із потребою отримання зразків для експертного дослідження [15,
с. 83]. Проте, оскільки експертній оцінці підлягають наслідки, заподіяні злочином здоров’ю
потерпілого, то він є зацікавленим у якнайшвидшому та об’єктивному розслідуванні, тому
говорити у даному випадку про обмеження його конституційних прав не видається доцільним.

На даний час в Україні триває законотворчий процес щодо прийняття нового кримінально-
процесуального кодексу України. Зауважимо, що прийнятий за основу Проект КПК України
містить зовсім інший підхід до визначення стадій кримінального процесу загалом і, відповідно,
до процесуальних і слідчих дій зокрема. Так, досудове розслідування починається з моменту
внесення відповідних відомостей про можливий злочин до Єдиного реєстру досудових
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розслідувань, до якого такі відомості повинні вноситися відразу ж після отримання інформації
про злочин. З моменту початку досудового розслідування уповноважені особи мають право
провадити всі передбачені законом процесуальні та слідчі дії, в тому числі і експертизи [1].

Не будемо зупинятися на негативних моментах підходу, що пропонується у Проекті,
зауваживши, що закріплення можливості проведення за необхідності експертних досліджень
у рамках кримінального провадження з моменту отримання інформації про злочинне діяння
є безперечно позитивним. Разом з тим у Проекті КПК України закріплено процесуальний
статус експерта та викладено вимоги, які ставляться до його висновку. Проте чомусь не
регламентовано механізм призначення експертизи та залучення експерта чи експертів до її
проведення [1]. Тому доцільно, на нашу думку, виходячи із основних начал даного Проекту,
окремою статтею визначити наступний можливий порядок призначення експертизи: «Для
проведення експертних досліджень слідчий суддя за вмотивованим клопотанням слідчого,
погодженим із прокурором чи за клопотання прокурора про призначення експертизи, доручає
проведення експертизи, уповноваженій особі, згідно зі статтею 65 даного Кодексу (тобто
проекту КПК України)”.

При надходженні клопотання про призначення експертизи чи про залучення експерта від
сторони захисту, слідчий суддя постановляє ухвалу, якою залучає відповідного експерта.

Клопотання про призначення експертизи та залучення експерта повинно містити відомості
про особу експерта чи експертну установу, яким доручається проведення дослідження,
об’єкти, що підлягатимуть дослідженню, та конкретний перелік питань, поставлених на розгляд
експертові, які не повинні виходити за межі його спеціальних знань.

Клопотання про призначення експертизи чи залучення експерта слідчий суддя розглядає
протягом доби з моменту надходження. За результатами розгляду слідчий суддя постановляє
вмотивовану ухвалу, в якій також попереджає експерта про кримінальну відповідальність за
завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених
на нього обов’язків.

Отже, можемо підсумувати, що спеціальні знання в ході розслідування злочинів, пов’язаних
із неналежним виконанням професійних обов’язків медичними працівниками, є його
невід’ємною складовою, що потребує подальшого удосконалення правового регулювання їх
використання. Науково обґрунтовані та обумовлені практикою процесуальні та
непроцесуальні форми використання спеціальних знань дозволяють слідчому значно
оптимізувати процес розслідування.
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СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЛЕГЕНДОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті визначено організаційно-правові основи  функціонування легендованих

підприємств для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

In the article organizational and legal bases of functioning of легендованих enterprises are
certain for implementation of tasks of operational search activity.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, легендовані підприємства, штатні
негласні працівники, документи оперативного прикриття.

Враховуючи вимоги сьогодення щодо ефективного запобігання  економічній злочинності,
яка є надзвичайно актуальною та водночас складною проблемою сучасного суспільства,
використання нетрадиційних методів протидії постає назрілою, але погано розв’язуваною
проблемою. Саме необхідність виявлення та попередження злочинів, скоєних у найбільш
схильних до криміналізації сферах: бюджетній, фінансовій, зовнішньоекономічній, земельних
відносин, державних закупівель та інших, що мають стратегічне значення для економіки
держави, зумовлює доцільність створення легендованих підприємств і визначає напрями їх
застосування.

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”
підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дозволяється створювати з
метою конспірації підприємства, організації, використовувати документи, які зашифровують
особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів оперативних
підрозділів [1].

Крім того, стаття 9 Закону України „Про розвідувальні органи України” передбачає, що
суб’єкти розвідувальної діяльності мають право створювати з метою конспірації організаційні
структури (підрозділи, підприємства, установи і організації), необхідні для виконання завдань
розвідувальних органів України та прикриття їх співробітників, використовувати в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, кошти і майно, набуті в результаті їх діяльності [2].

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проекту нового Кримінального
процесуального кодексу, що підписаний Президентом України 14 травня 2012 року і набуває
чинності через шість місяців з дати опублікування, значна кількість статей Закону України
„Про оперативно-розшукову діяльність”, у тому числі стаття 8, зазнали суттєвих змін. Згідно
з новим КПК оперативно-розшукова діяльність певним чином стає частиною кримінального
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процесу та розглядається як негласні слідчі (розшукові) дії, що повинні бути надійним
інструментом у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У статті 273 нового Кодексу законодавець визначає ряд засобів, що можуть
використовуватися під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, до яких відносить
заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби. З цією метою
допускається виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і документів,
створення та використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій. Тому, в
результаті внесення змін до Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”, оперативні
підрозділи для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності матимуть право
створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні
(імітаційні) засоби згідно з положеннями ст. 273 КПК України [3]. Проте, закріплюючи зазначені
права оперативних підрозділів, законодавець знову не вказує головне: поняття та призначення
цих засобів, перелік суб’єктів, уповноважених на їх застосування, гарантії дотримання прав і
свобод людини під час їх використання тощо.

Заслуговує на увагу законодавче регулювання зазначеного питання в інших країнах
пострадянського простору. Так, у Російській Федерації, пункт 5 статті 15 Закону „Про
оперативно-розшукову діяльність” передбачає створення легендованих підприємств, установ,
організацій і підрозділів, а пункт 9 статті 9 Закону „Про ОРД” Республіки Білорусь допускає
створення лише легендованих організацій. Згідно з пунктом 15 статті 6 Закону „Про
оперативно-розшукову діяльність” Республіки Таджикистан та пункту 12 статті 7 Закону „Про
ОРД” Республіки Киргизія утворення юридичної особи – підприємства або організації
(комерційної і некомерційної, філії тощо), відноситься до переліку оперативно-розшукових
заходів. При цьому в зазначених країнах створення легендованих підприємств і організації
здійснюється з метою боротьби з організованою злочинністю і вирішення інших оперативно-
розшукових завдань і не поєднуються в одній нормі з правом використання документів, які
зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів
оперативних підрозділів.

Право оперативних підрозділів створювати в установленому порядку вигадане, неіснуюче
підприємство, установу або організацію з метою конспірації, а також використовувати
документи прикриття, аналогічно із оперативно-розшуковим законодавством України
закріплено в правовому полі Азербайджану, Вірменії, Казахстану.

Науковцями та практиками висвітлено багато питань щодо доцільності створення і
застосування в боротьбі зі злочинністю легендованих підприємств. Зважаючи на ефективність
і потенційні переваги вказаного заходу, дослідженнями цього інституту займались такі
вітчизняні вчені, як М. І. Ануфрієв, О. М. Бандурка, Б. І. Бараненко, Г. М. Бірюков, М. П. Водько,
А. А. Галючек, В. О. Глушков, В. В. Гриценко, Ю. О. Зарецький, В. Ф. Зварич, В. Я. Лозко,
В. А. Некрасов, С. І. Пічкуренко, І. В. Сервецький, А. О. Шелехов та інші. Однак, на жаль, на
сьогодні визначення правових і організаційних основ створення і використання легендованих
підприємств є однією з найменш розроблених проблем в оперативно-розшуковій науці. Донині
не проведено жодного комплексного дослідження з цих актуальних питань, що призводить до
малочисельних, майже одиничних випадків застосування вказаного заходу.

Мета статті – на підставі аналізу наукових праць і публікацій, іншої спеціальної літератури
з цьоого питання висловити власну наукову думку стосовно створення та функціонування
легендованих підприємств з метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
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Необхідно погодитися з думкою В. А. Некрасова, який розглядає легендоване підприємство
як суб’єкта господарювання, створеного спеціально уповноваженими правоохоронними
органами, використовуючи документи оперативного прикриття або шляхом укладання угоди
з особою, яка погодилася надати власну організаційну форму господарювання, для
забезпечення конспірації виконання завдань оперативно-розшукової діяльності [4, с. 55].

Ураховуючи актуальність і необхідність використання легендованих підприємств як
ефективного заходу оперативно-розшукової діяльності у боротьбі із злочинністю, нами
розроблено механізм створення та функціонування такого підприємства. При цьому необхідно
зазначити, що порядок створення легендованих підприємств і організацій повинний
регламентуватися спільними нормативними актами Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації України, погодженими з
Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України.

Ми вважаємо, що легендоване підприємство доцільно створювати за рішенням керівника
правоохоронного органу або особи, яка виконує його обов’язки, шляхом проведення ряду
передбачених чинним законодавством гласних дій, а також негласних заходів, які водночас не
повинні розкривати мету створення даного підприємства.

Перелік необхідних заходів оперативно-розшукового та організаційно-правового характеру
повинний містити:

– вибір конкретної організаційної форми і виду його діяльності;
– визначення ресурсних можливостей і джерел фінансування;
– підбір засновника та адміністрації (керівника, заступників, головного бухгалтера,

спеціалістів тощо);
– підготовку статуту підприємства та інших засновницьких документів;
– реєстрацію підприємства у відповідних державних і адміністративних органах;
– відкриття розрахункового рахунку в установі банку;
– виготовлення печаток, штампів, бланків та інших необхідних реквізитів;
– складання штатного розкладу і розроблення функціональних обов’язків з урахуванням

цивільних спеціальностей і професійних навичок співробітників;
– підготовку відповідних документів оперативного прикриття;
– перевірку приміщень, території підприємства з використанням спеціальних технічних

засобів, забезпечення захисту об’єкта від несанкціонованого контролю;
– перевірку ступеня зашифровки підприємства і кожного співробітника.
Тепер розглянемо кожний із вказаних заходів. Ураховуючи те, що легендоване підприємство

створюється як самостійний суб’єкт господарювання, воно повинно мати назву, юридичну
адресу, відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Згідно зі статтею 63 Господарського кодексу
України, залежно від форм власності, передбачених законом, можуть діяти підприємства таких
видів:

– приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта
господарювання;

– підприємство, що діє на основі колективної власності;
– комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної

громади;
– державне підприємство, що діє на основі державної власності;
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– підприємство, засноване на змішаній формі власності;
– інші види підприємств, передбачені законом [5].
Легендоване підприємство може здійснювати усі види діяльності, що не суперечать

законодавству та передбачені його установчими документами. У разі необхідності можуть
створюватися філії, відділення, представництва тощо.

Статутний фонд підприємства (у разі, якщо його формування передбачено законодавством
для цієї організаційно-правової форми) може складатися як за рахунок коштів
правоохоронного органу, так і небюджетних коштів. Рішення про розмір статутного фонду (в
межах діючого законодавства) та  джерела надходження коштів для його створення повинний
приймати керівник правоохоронного органу. Важливим при цьому є легендування джерел
первинного капіталу. Цілком слушно зазначає О. М. Розум, пропонуючи первинному капіталу
надавати „кримінальне” забарвлення (легенда неповернутого кредиту збанкрутілій у минулому
банківській установі, афери з податком на додану вартість тощо) або афішувати кошти як
позику від іншого підприємця [4, с. 90]. Також потрібно звернути увагу на те, що повинні
розроблятися легенди не тільки для джерел надходження матеріальних цінностей до статутного
фонду підприємства при його утворенні, а і для розподілу активів підприємства при ліквідації,
або  у разі їх передачі в правоохоронний орган. За потреби до установчих документів
легендованого підприємства можуть вноситися зміни або доповнення.

Оскільки процес створення і функціонування легендованого підприємства являє собою
складну, комплексну розвідувальну операцію, то його кадрове забезпечення в кожному
конкретному випадку як при заснуванні, так і на подальших етапах діяльності може передбачати
використання різних категорій осіб. До постійного штату легендованого підприємства, крім
фахівців тієї сфери діяльності, що воно здійснює, мають входити негласні штатні працівники
правоохоронного органу, кількість яких визначається відповідно до оптимальної потреби для
реалізації мети створення підприємства. Прийом цих осіб на роботу, звільнення, використання
відпусток тощо повинні здійснюватися у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю
України [8, с. 100].

Засновниками легендованого підприємства доцільно призначати осіб з-поміж
співробітників правоохоронного органу, які мають відповідну освіту, фаховий рівень підготовки
та завдяки своїм особистим здібностям і бажанню зможуть реально забезпечувати функції
прикриття. Такі особи зобов’язані мати надійне зашифрування перед оточенням про факт
відношення до правоохоронного органу. У випадку збільшення оперативного навантаження
та обсягів діяльності легендоване підприємство може додатково комплектуватися негласними
штатними працівниками, а також громадянами України, які не є військовослужбовцями на
постійній основі або тимчасово.

Державна реєстрація легендованого підприємства повинна здійснюватися на загальних
підставах, відповідно до вимог чинного законодавства. При цьому потрібно враховувати, що
встановлений термін державної реєстрації підприємства не завжди збігається зі строками
проведення оперативно-розшукових заходів, а прискорення вирішення питань щодо отримання
дозволів і ліцензій за сприяння правоохоронного органу привертає увагу сторонніх осіб, чим
порушує конспірацію. Тому, на нашу думку, потрібно обов’язково дотримуватися
встановлених термінів і всіх нормативних вимог.

З метою легендування перед оточенням дійсної відомчої належності легендованого
підприємства та її керівників, у встановленому порядку повинні виготовлятися необхідні
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документи прикриття. Для кожного із співробітників – військовослужбовців, які працюють на
підприємстві – розроблятися легенда прикриття, затверджена начальником оперативного
підрозділу. У разі необхідності документи, які потрібно надавати у державні органи та органи
місцевого самоврядування, господарські та громадські організації, навчальні, дитячі, медичні
та інші установи, співробітники – військовослужбовці правоохоронного органу повинні
оформлювати від імені легендованого підприємства.

Враховуючи можливість оперативно-технічного вивчення діяльності легендованого
підприємства з боку конкурентів, кримінальних структур, правоохоронних органів, що може
призвести до його розшифровки, у разі необхідності, силами відповідних оперативно-технічних
підрозділів уповноваженого органу з дотриманням вимог конспірації повинні здійснюватися
перевірка приміщень легендованого підприємства з метою виявлення несанкціонованого
встановлення спеціальних засобів аудіо- та відеоконтролю.

У процесі свого функціонування легендоване підприємство може отримувати прибуток,
який після сплати податків, повністю або частково доцільно спрямовувати на:

– розвиток та вдосконалення діяльності підприємства або запровадження іншого виду
діяльності;

– заробітну плату працівників підприємства, які не є співробітниками правоохоронного
органу;

– представницькі витрати;
– придбання технічних засобів, канцелярських виробів та оргтехніки;
– благодійництво в інтересах правоохоронного органу.
Рішення про використання прибутку легендованого підприємства за тим чи іншим

напрямом у кожному конкретному випадку зобов’язане прийматися його керівником за
погодженням із начальником оперативного підрозділу.

Основною формою звітності про фінансово-господарську діяльність легендованого
підприємства перед правоохоронним органом повинні бути квартальні та річний балансові
звіти, які погоджуються начальником оперативного підрозділу та у разі використання
бюджетних коштів надсилаються начальнику фінансово-економічного управління.
Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, дотримання фінансово-
господарської дисципліни в процесі функціонування такого підприємства покладаються на її
керівника та головного бухгалтера відповідно до чинного законодавства.

Підставами для припинення діяльності легендованого підприємства, аналогічно до
створення повинно бути рішення керівника правоохоронного органу про недоцільність його
подальшого використання, у зв’язку з завершенням оперативно-розшукових заходів або
відсутністю необхідності продовження їх проведення. Ліквідація зобов’язана здійснюватися з
дотриманням вимог чинного законодавства. З цією метою повинні призначатися конкретні
співробітники правоохоронного органу, відповідальні за процес ліквідації. Майно та фінансові
активи легендованого підприємства, що залишилися після сплати обов’язкових платежів до
бюджету та державних цільових фондів, погашення заборгованості перед кредиторами та по
заробітній платі, підлягають передачі у власність держави відповідно до чинного законодавства
України.

Крім того, необхідно зазначити, що документи, в яких фіксується інформація, отримана в
ході проведення оперативно-розшукових заходів, повинні зберігатися в оперативно-розшуковій
справі, в процесі роботи з якою виникла необхідність створити легендоване підприємство.
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Матеріали щодо створення та функціонування легендованого підприємства, а також ті, які
безпосередньо не стосуються проведення оперативно-розшукових заходів, повинні
накопичуватися в окремій справі підприємства.

Отже, в результаті проведеного у статті дослідження можна стверджувати, що створення
легендованих підприємств повинно забезпечувати ефективне вирішення завдань оперативних
підрозділів боротьби зі злочинністю, а саме сприяти досягненню конспірації, викриттю
злочинів і фіксації їх доказів. Незважаючи на існування загальної правової норми щодо
створення й використання легендованих підприємств і організацій в оперативно-розшуковій
діяльності, цей захід на практиці ще застосовується недостатньо активно. На нашу думку,
причиною є недосконалість міжвідомчої нормативно-правової бази, відсутність єдиного
алгоритму створення легендованих підприємств, який повинний безпосередньо визначати їх
зміст, мету, завдання, а також підстави й порядок використання в практичній діяльності
оперативних підрозділів правоохоронних органів.

Також потрібно зауважити, що функціонування легендованих підприємств може бути
пов’язане з отриманням прибутку, а використання цього прибутку або майна підприємства
оперативними співробітниками може підпадати під ознаки корупції. Тому з метою уникнення
ризиків у діяльності правоохоронних органів при використанні подібних структур з боку
держави повинний забезпечуватися належний контроль за їх роботою.
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ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто питання співвідношення організаційних і правових засобів

забезпечення безпеки діяльності працівників прокуратури України.

The question of correlation of organizational and legal backer-ups of safety of activity of
workers of office of public prosecutor of Ukraine is considered in the article
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правові засоби.

Небезпека і фактори ризику в професійній діяльності працівників органів прокуратури
зменшуються чи нейтралізуються органічною системою взаємозалежних і взаємообумовлених
заходів організаційно-управлінського та правового характеру. При цьому поняття
„організаційно-управлінські заходи” охоплює, як елементи змісту, також кадрове, матеріально-
технічне, економічне, соціальне, психологічне та інше забезпечення безпеки діяльності
працівників органів прокуратури. Засоби безпеки можуть мати різний характер (економічний,
соціальний, матеріально-технічний, психологічний, кадровий), однак усі вони слугують одній
меті – якнайкраще забезпечити реалізацію організаційно-управлінських функцій. Вони не
виключають, а доповнюють один одного, бо кожний з них характеризується як засіб реалізації
функцій управління та організації в сфері забезпечення безпеки діяльності працівників органів
прокуратури. Завдання правового забезпечення в цій сфері полягає в легалізації усіх
найважливіших моментів здійснення організаційно-управлінської функції.

Безпека працівників органів прокуратури в процесі діяльності об’єктивно вимагає
специфічного, чітко працюючого механізму організаційно-правового забезпечення, здатного
здійснювати ефективний вплив на об’єкт своєї діяльності. У цьому аспекті важливу роль
відіграє група організаційно-управлінських та правових заходів, від яких значною мірою
залежить ефективність процесу досягнення мети безпеки працівників прокуратури під час їх
службової діяльності, покликаної забезпечити охорону й захист прав, свобод і законних
інтересів учасників суспільних відносин. Система цих організаційно-управлінських і правових
заходів спрямована насамперед на усунення чи нейтралізацію небезпечних чи ризикових
факторів у професійній службово-трудовій діяльності працівників органів прокуратури.

© Потомська Н. А., 2012
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Чітке окреслення небезпеки і професійного ризику в сфері службово-трудової діяльності
органів прокуратури надасть реальну можливість більш предметно спрямовувати
організаційно-правову енергію керівництва органів прокуратури щодо забезпечення безпеки
діяльності працівників, допоможе у виборі найбільш раціональних та ефективних засобів,
прийомів і способів організаційно-управлінського та правового характеру, які втілюватимуть
і реалізовуватимуть цю енергію.

На нашу думку, організаційно-управлінські та нормативно-правові заходи і засоби в сфері
забезпечення професійної безпеки працівників органів прокуратури здатні досягти поставленої
мети лише у випадку поєднання їх у науково обґрунтовану й теоретично визначену систему.
Поєднання цих заходів в єдину ефективно діючу систему й складає відповідний механізм
забезпечення безпеки діяльності працівників прокуратури.

Правове регулювання – юридична функція, яка реалізується державою в процесі впливу
на суспільні відносини, за допомогою якої поведінка учасників цих відносин приводиться у
відповідність з вимогами та дозволами, що містяться в нормах права, легітимність і
обов’язковість виконання яких підтримується суспільством і забезпечується можливістю
застосування владної сили держави. Відносини, які виникають між об’єктами управління,
будучи врегульованими нормами права, набувають характер правових. Так виникають правові
відносини в сфері управління та управлінської діяльності. У правовідносин, як і у будь-яких
інших суспільних явищ, є своя структура – системна сукупність взаємопов’язаних обов’язкових
елементів, а саме: суб’єкти (сторони, учасники) правовідносин, наділені правосуб’єктністю;
зміст правовідносин – права та обов’язки суб’єктів; об’єкт правовідносин, тобто фактична
поведінка його суб’єктів, на яку спрямоване правове регулювання; юридичні факти як підстави
виникнення, розвитку та припинення правовідносин [1, с. 71].

Така взаємодія організаційно-управлінських і нормативно-правових засобів спостерігається
і в сфері забезпечення безпеки діяльності працівників органів прокуратури. Управління
розвитком відносин керівництва органів прокуратури та її працівників щодо забезпечення
життя, здоров’я, честі, гідності і недоторканості останніх, знаходить своє владне правове
втілення в нормативно-правових актах: законах, указах, постановах, положеннях, інструкціях,
наказах. Важливість права як засобу управління зумовлюється його властивостями. Чим краще
вони виражені, тим ефективнішим є позитивний вплив права, правових засобів на організаційно-
управлінські відносини, які виникають, розвиваються й припиняються в сфері забезпечення
професійної безпеки працівників прокуратури.

Праву як особливій формі суспільного регулювання притаманні: нормативність,
формальна визначеність, системність, примусовість, динамізм [2, с. 49–51]. Нормативність і
формальна визначеність виявляються в тому, що право складається з загальнообов’язкових
норм, зміст яких точно й логічно закріплений у нормативно-правових актах. „Норма права –
це правило поведінки, встановлене або санкціоноване державою, елементарна частина права,
яка відноситься до нього як частина до цілого. Норма права – це загальнообов’язкове,
встановлене або санкціоноване й охоронюване державою правило поведінки, що виражає
обумовлену матеріальними умовами життя суспільну волю та інтереси народу, активно
впливає на суспільні відносини з метою їх впорядкування” [3, с. 30]. Ці норми утворюють
єдину систему національного права України, яка складається з галузей та інститутів. Їх
ефективна дія неможлива без зв’язку одне з одним. Реалізація правових норм гарантується
державою і в необхідних випадках підтримується примусовою силою. Державна
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забезпеченість, вказує В. В. Лазарєв, означає, що створення, реалізація, охорона права
невід’ємно пов’язана з державною діяльністю. Держава – це та сила, без якої дія права була б
неможливою [4, с. 133]. Динаміка права виявляється насамперед у своєчасному виданні нових
норм, що відповідають виникаючим потребам у правовому регулюванні суспільних відносин,
сприяючих усуненню негативних і розвитку прогресивних тенденцій у соціальному та
державному управлінні. Усі ці властивості права виявляються і в розвитку форм нормативного
регулювання управлінсько-організаційних відносин щодо забезпечення безпеки працівників
органів прокуратури. „Право як засіб управління виступає в різних формах, що враховують,
наскільки склались, устоялись, повторюються та стали загальними ті чи інші відносини,
наскільки вони перспективні та чи допустима варіативність у реалізації правових
приписів” [5, с. 217].

Складність, комплексний характер управління, управлінської діяльності в сфері професійної
безпеки працівників прокуратури проявляється в системі державно-управлінських рішень,
основу якої утворюють заходи та підзаконні нормативно-правові акти. Необхідність правової
регламентації відносин у досліджуваній сфері зумовлена самою сутністю управління, яке
передбачає обов’язкове прийняття управлінського рішення. Як акт управління, рішення
спрямоване на закріплення організації, зміну функцій, прав та обов’язків суб’єктів та об’єктів
організаційно-управлінських відносин. Нормативні акти – найважливіший засіб здійснення
процесу управління, забезпечення науково обґрунтованої та передбачуваної поведінки
керівництва і працівників органів прокуратури як суб’єктів та об’єктів управління в сфері
забезпечення професійної безпеки останніх. „Нормотворчість являє собою правову форму
управлінської діяльності Генеральної прокуратури, здійснюваної в межах її компетенції, на
основі й на виконання законів і підзаконних актів вищестоящих органів. Її основне призначення
полягає в створенні правової основи управління – правових норм, які встановлюють, змінюють
чи відміняють правові відносини, визначають зміст форми управлінської діяльності та надають
їм загальнообов’язкову силу” [6, с. 6]. Одночасно зі змістовною стороною (правова форма
управління) нормотворчість має й процесуальну форму: вона може розглядуватись як єдиний
процес підготовки та прийняття нових управлінських рішень, перегляду й відміни рішень, які
втратили практичне значення. Виходячи з цього, нормотворчість як форма управлінської
діяльності в сфері забезпечення безпеки працівників органів прокуратури покликана
забезпечити регламентацію, впорядкування відносин між керівництвом і працівниками органів
прокуратури. Воно створює можливість для здійснення керівництва не лише за допомогою
подання команд зверху, але й шляхом встановлення такого порядку, за якого органи та підрозділи
на місцях самі вирішують питання своєї організації та діяльності. Під цим кутом зору
призначення нормотворчості полягає в забезпеченні: а) управлінського впливу Генеральної
прокуратури на систему підпорядкованих органів, служб і підрозділів; б) організації й
удосконалення самого процесу управління (вивчення й оцінка оперативної обстановки,
розробка і прийняття управлінських рішень, організація і контроль їх виконання); в) гарантії
законності в управлінській діяльності, полегшення виконання управлінських функцій
відповідними посадовими особами.

Значну роль правові засоби і заходи відіграють у підвищенні ефективності управлінської
діяльності, здійснюваної в процесі забезпечення безпеки життя, здоров’я, честі, гідності та
недоторканості працівників органів прокуратури. Роль правових засобів і заходів тут має
комплексний характер. По-перше, ними забезпечується дія усіх інших факторів підвищення
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ефективності. Як пише Ю. А. Тихомирова, тут можна говорити про міжфакторний характер
впливу права на ефективність управління [7, с. 23]. По-друге, право своїм регулюючим впливом
пронизує кожний компонент системи управління. „Воно ніби супроводжує весь процес
управління, супроводжує, „одягає” в правову форму усі його елементи і стадії, від
оптимальності режиму яких безпосередньо залежить ефективність управління у
цілому” [8, с. 11]. Комплексність впливу правових заходів і засобів на ефективність
управлінської діяльності в сфері забезпечення професійної безпеки працівників органів
прокуратури має різноаспектний характер. Воно впливає на ефективність управлінської
діяльності лише фактом свого існування. Тут проявляється роль права як головного елемента
системи соціального нормативного регулювання, як важливішої організуючої та
дисциплінуючої сили, спрямованої на забезпечення урегульованості і порядку у всій
сукупності суспільних відносин [9, с. 91]. Щодо управлінських відносин важливий самостійний
аспект впливу права на ефективність управління полягає в дії права як найдоцільнішого
регулятора управлінської діяльності, покликаного забезпечити оптимальний правовий режим
усіх її „статичних” та „динамічних” процесів [10, с. 132]. Нарешті, ще один аспект випливає з
ролі права як об’єктивно необхідного інституту державного управління, в якій розкривається
своєрідна управлінська функція самого права. Юридична форма, не змінюючи сутнісної
визначеності управлінських відносин, надає діям учасників необхідну однорідність і
організованість, забезпечує реальність дотримання ними необхідних для забезпечення безпеки
працівників прокуратури рамок і порядку можливої та необхідної поведінки. Досліджуючи
це, важливо враховувати якісну систему специфіки управлінських відносин.

Названа „специфіка” полягає у тому, що взаєморозташування сторін управлінських
відносин (суб’єкта і об’єкта управління) характеризується жорсткою полярністю, полюсами
якої є самі сторони. Суб’єкт має можливість нав’язувати свою волю об’єкту управління,
останній зобов’язаний підкорюватися цій волі. Тому в кожному управлінському аспекті суб’єкт
управління розташований немов би над об’єктом, яким управляють. Лише у цьому сенсі
можна говорити про вертикальний характер управлінських відносин. Іншими словами, взаємне
розташування суб’єкта і об’єкта управління „по вертикалі” є не одним із можливих варіантів
управлінських відносин, а необхідною якістю таких відносин, яка дозволяє визначати їх як
власне управлінські. Через якісну специфіку управлінських відносин, що виникають під час
забезпечення безпеки діяльності працівників органів прокуратури, пріоритетна роль у їх
правовому регулюванні належать адміністративному праву. На основі цієї галузі національного
права встановлюються, змінюються та припиняються конкретні організаційно-управлінські
відносини, реалізуються суб’єктивні права та юридичні обов’язки керівництва і працівників
органів прокуратури. Звичайно, це не означає, що в регулюванні організаційно-управлінських
відносин не беруть участі інші галузі права. Через комплексний характер управлінської
діяльності окремі її сторони опосередковуються нормами інших галузей права [11, с. 79]. Це:
конституційне, трудове, фінансове, кримінальне право. Однак важливо все-таки враховувати
переважну роль адміністративно-правової форми, що більшою мірою відповідає якісній
специфіці управлінських відносин. У зв’язку з цим більшість таких відносин, що перебувають
у сфері правового регулювання, функціонують як адміністративні. Особливі взаємодії сторін
організаційно-правових відносин впроваджуються в нормативно-правовій регламентації умов,
забезпечуючих найповнішу реалізацію, з одного боку, – приписів єдиноначальності та
колегіальності у їх оптимальному співвідношенні, а з іншого – принципу участі працівників
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органів прокуратури в управлінні [12, с. 46], які (умови) безпосередньо впливають на
ефективність управлінської діяльності в сфері забезпечення професійної безпеки працівників
прокуратури.

Дослідження і вивчення основних питань співвідношення організаційно-управлінських і
нормативно-правових заходів і засобів забезпечення безпеки діяльності працівників
прокуратури дозволяє зробити декілька висновків щодо їх спільних і відмінних ознак. До
спільних ознак права і управління в цьому аспектів доцільно віднести таке.

1. І управлінські, і правові заходи і засоби в сфері забезпечення безпеки діяльності
працівників органів прокуратури мають однакове значення. Право здійснює юридичний, а
управління – управлінський вплив на діяльність осіб рядового та начальницького складу з
метою створення надійного захисту й охорони життя, здоров’я, честі, гідності та недоторканості
працівників органів прокуратури під час виконання ними своїх посадово-функціональних
обов’язків. Як зазначає Ю. Титаренко, право й управління співвідносяться щодо цільового
призначення юридичного та управляючого впливів. Право за своєю природою є регулятором
суспільних відносин, останні – предметом регулятивного впливу з його боку. Юридичний
вплив має певне цільове призначення – регулювання суспільних відносин шляхом надання їм
певного правового порядку. Правові норми при цьому є юридичною основою для виникнення,
зміни або припинення відповідних суспільних відносин, які під їхнім впливом набувають форми
правових відносин. Саме в правовідносинах реалізуються юридичні вимоги, які складають
зміст правових норм, тобто юридичного впливу на суспільні відносини.

Такі принципові позиції можуть бути використані з метою характеристики соціального
управління. У найбільш загальному розумінні воно також фактично постає в ролі регулятора
суспільних відносин. Про це свідчать такі його якості, як „єдина управляюча воля”, „досягнення
упорядкованості”, „цілеспрямований вплив” тощо. Єдиною обмежуючою ознакою в цьому
випадку є те, що управляюче регулювання має своїм предметом управлінські суспільні
відносини, які складаються з приводу і в зв’язку із здійсненням управлінських функцій.

2. Управлінські і правові заходи та засоби фактично мають однаковий об’єкт регулятивного
впливу. Це діяльність працівників органів прокуратури. Однакові є й суб’єкти управління та
правового регулювання. Зокрема: суспільство, держава, керівництво органів прокуратури.
До відповідних ознак права і управління в сфері забезпечування безпеки професійної діяльності
працівників прокуратури, на нашу думку, доцільно віднести такі з них.

По-перше, елементи механізму права не збігаються з механізмом управління. Механізм
права – це сукупність правових засобів, які використовуються в процесі реалізації регулятивної
функції права. Механізм соціального управління включає в себе цілі, принципи, функції,
методи управління.

По-друге, те саме стосується системи права і системи управління. Під системою права
розуміють побудову права як нормативного утворення, тобто розподіл його на певні частини,
що називаються галузями та інститутами права. Під системою управління, у вузькому смислі,
розуміють сукупність управляючої та керованої підсистем, або сукупність динамічно-
пов’язаних між собою елементів: суб’єкта управління, об’єкта управління, каналів прямого
та зворотного зв’язку і навколишнього середовища.

По-третє, право і управління в сфері забезпечення безпеки діяльності працівників органів,
служб і підрозділів мають різнохарактерний вплив на об’єкти. Правові заходи і засоби,
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регламентуючи відносини працівників прокуратури, самі собою не реалізують їх. Вони
реалізуються в процесі управління та організації управлінської діяльності.
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У статті досліджено поняття, сутність і характер криміналістичного забезпечення

розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.

The article examines the concept of nature and character of criminalistics providing
investigation of financial fraud.

Ключові слова: забезпечення, криміналістичне забезпечення, шахрайство з фінансовими
ресурсами.

Для того щоб більш повно розкрити сутність і характер криміналістичного забезпечення
розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, потрібно дати визначення даного
поняття. Для цього необхідно розглянути складові його категорії: „забезпечення”,
„криміналістичне забезпечення”, „шахрайство з фінансовими ресурсами”.

У теорії криміналістичної науки термін „забезпечення” останні роки набув широкої
популярності. Це пояснюється тим, що як в українській, так і в російській мовах термін
„забезпечення” має кілька значень і вживається в різних ситуаціях. З цією метою звернемося
до тлумачних словників української та російської мов.

Під забезпеченням в українській мові розуміють „постачати щось у достатній кількості,
задовольняти певні потреби, створювати надійні умови для здійснення чого-небудь,
гарантувати щось, захищати, охороняти кого-небудь, що-небудь від небезпеки” [1, с. 19].
Стосовно правоохоронної діяльності, пов’язаної з виявленням, розкриттям і розслідуванням
злочинів, „забезпечення” означає створення необхідних умов для її ефективного
здійснення [2, с. 2].

За словником В. Даля, „забезпечувати, забезпечити” означає дати щось правильне,
постачати всім необхідним, захистити від збитків, нестачі, злиднів, небезпеки, що загрожує
комусь тощо [3].

Щодо сутності криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, то термін
„забезпечення” розглядається в досить широкому значенні цього слова, як „постачання чогось
в достатній кількості”. Виражене прикметником визначення „криміналістичне” вказує на
зв’язок з наукою криміналістикою. Зміст криміналістичної науки формують криміналістичні
знання. Вони є результатом пізнання закономірностей, що складають предмет криміналістики,
і матеріалізації цього результату у вигляді запропонованих практиці засобів, методів і
рекомендацій щодо розкриття та розслідування злочинів [4, с. 3].

© Мудряк Т. О., 2012
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Проаналізувавши погляди вчених на цю проблему, можемо відзначити, що відсутність
єдності у визначенні поняття та змісту криміналістичного забезпечення пояснюється
новизною даної проблеми і консервативністю поглядів на неї деяких учених, зокрема, не
враховуються або вузько предметно тлумачаться соціальні функції та завдання криміналістики
в сучасних умовах боротьби зі злочинністю.

Поняття криміналістичного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ було
розроблено та введено в науковий обіг і практику навчання В. Г. Коломацьким. На думку
вченого, криміналістичне забезпечення розслідування злочинів перебуває на стику
криміналістики і науки управління. Ученим запропоновано таке визначення: „Криміналістичне
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ з розслідування злочинів – це система
впровадження в практичну діяльність посадових осіб, підрозділів, служб та органів внутрішніх
справ з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю криміналістичних знань,
що втілені в уміння працівників органів внутрішніх справ використовувати наукові, методичні
та тактичні криміналістичні рекомендації, техніко-криміналістичні засоби та технології їх
застосування з метою попередження, розкриття та розслідування злочинів” [5, с. 62]. Основна
мета, яку ставить перед криміналістичним забезпеченням автор, – це підвищення наукового
і технічного рівнів практичної діяльності підрозділів і служб з розкриття, розслідування та
попередження злочинів.

Дане визначення стало, по суті, основоположним терміном, який потім використовувався
багатьма науковцями при написанні підручників, монографій, статей.

У криміналістичній літературі різні вчені робили спроби уточнити поняття та зміст
криміналістичного забезпечення. Так, Р. С. Бєлкін, поділяючи думку В. Г. Коломацького,
визначає криміналістичне забезпечення органів внутрішніх справ у цілому та кримінальної
міліції зокрема, як систему „криміналістичних знань і засновані на них навички та вміння їх
співробітників використовувати наукові криміналістичні рекомендації, застосовувати
криміналістичні засоби, методи та технології їх використання з метою запобігання, виявлення,
розкриття та розслідування злочинів” [6, с. 64], по суті, замінюючи лише систему
„впровадження … знань, втілених в уміння”, системою „знань і заснованих на них навичок і
вмінь”. Р. С. Бєлкін  виділяв три підсистеми: криміналістичні знання, криміналістична наука,
криміналістична техніка.

Р. Г. Аксьонов і С. Р. Акімов на основі аналізу позицій різних авторів щодо даного поняття
пропонують під криміналістичним забезпеченням розкриття і розслідування злочинів розуміти
систему створення, вдосконалення і використання криміналістичних знань, навичок, умінь і
техніко-криміналістичних засобів правоохоронних органів з метою розкриття, розслідування
та попередження злочинів [7, с. 12]. З таким визначенням важко погодитися, оскільки уявити
„систему створення навичок правоохоронних органів” або „систему створення умінь
правоохоронних органів” не можливо. Водночас „система використання знань, навичок, умінь
і техніко-криміналістичних засобів”, на нашу думку, свідчить про практичне застосування
зазначеного в діяльності по розслідуванню злочинів, а не про криміналістичне забезпечення
їх розслідування.

Незважаючи на те, що позиції В. Г. Коломацького та Р. С. Бєлкіна мають широку підтримку
в юридичній літературі, проте висловлюються і критичні зауваження, а також існують інші
підходи до формування поняття криміналістичного забезпечення.
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Так, В. О. Волинський, критикуючи позицію Р. С. Бєлкіна, звертає увагу на те, що останній
зводить криміналістичне забезпечення лише до знань і вмінь, не приділяючи  уваги іншим
важливим обставинам.

На думку В. О. Волинського, поняття криміналістичного забезпечення можна визначати
за аналогією з поняттям техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування
злочинів, під яким розуміється специфічна діяльність, спрямована на створення умов постійної
готовності правоохоронних органів до застосування криміналістичної техніки і реалізація
таких умов у кожному конкретному випадку розкриття та розслідування злочинів [8, с. 30].

Дещо іншу позицію має О. Ф. Волинський, який під криміналістичним забезпеченням
пропонує розуміти комплексну за своїм змістом діяльність, спрямовану на формування
умов постійної готовності правоохоронних органів до ефективного використання
криміналістичних методів, засобів і рекомендацій, а також на реалізацію такої готовності в
щоденній практиці розкриття та розслідування злочинів. Автор його поділив умовно на два
рівні: творчий, тобто створення зазначених умов, і діяльний – їхня практична реалізація [9, с. 55–
56].

Більш широке розуміння пропонує В. Ю. Сокіл. На його думку, криміналістичне
забезпеченням потрібно розуміти не просто як діяльність, а як особливу організаційно-
функціональну систему, спрямовану на формування та підтримку на певному рівні постійної
готовності працівників правоохоронних органів до систематичного використання в практичній
діяльності криміналістичного арсеналу засобів боротьби зі злочинністю (макрорівень, науково-
дидактичний рівень), а також на реалізацію цієї готовності в кожному конкретному випадку
для розкриття та розслідування злочину, що зумовлена конкретною оперативно-розшуковою
або слідчою ситуацією (мікро- або виконавчий рівень [10, с. 57]. Автор у своєму визначенні
акцентує увагу на залежності використання тих чи інших засобів від слідчої чи оперативно-
розшукової ситуації, яка складається у кожному конкретному випадку.

Основна відмінність визначень криміналістичного забезпечення розслідування злочинів,
запропонованого В. О. Волинським та іншими прихильниками даного підходу, від
запропонованих В. Г. Коломацьким, Р. С. Бєлкіним полягає в твердженні, згідно з яким
криміналістичне забезпечення пов’язується з реалізацією умов постійної готовності
правоохоронних органів до застосування криміналістичних методів, засобів, рекомендацій у
розкритті та розслідуванні злочинів.

На нашу думку, реалізація умов постійної готовності правоохоронних органів до
застосування криміналістичної техніки в кожному конкретному випадку розкриття і
розслідування злочинів вказує на практичне застосування, використання результатів
криміналістичного забезпечення, а не, як вважає автор, входить у зміст криміналістичного
забезпечення розслідування злочинів.

Щодо цього цікавою є позиція Г. І. Сєдової, яка вважає, що готовність до використання
криміналістичних рекомендацій при здійсненні слідчих дій, як основних елементів
розслідування, є нічим іншим як „криміналістичним супроводженням” [11, с. 5].

Останні роки, крім перерахованих підходів до формулювання поняття криміналістичного
забезпечення розслідування злочинів, з’явилися інші. Наприклад, А. В. Іщенко, розглядаючи
криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, зазначає, що на сучасному рівні
наукових досліджень питань боротьби зі злочинністю криміналістичне забезпечення
розслідування злочинів розглядається як складне багатопланове, комплексне поняття, головним
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змістом якого є самостійна специфічна діяльність учених і практиків по розробці нових,
пристосуванні відомих науково-технічних досягнень, а також їх впровадження в практику
розслідування злочинів з метою оптимального вирішення її завдань. Для того щоб
криміналістичні знання стали ефективним засобом для практики, вони повинні пройти стадію
кримінальної освіти, в результаті чого криміналістичні знання перетворюються в елемент
професійних знань і вмінь співробітників органів внутрішніх справ [12, с. 68–72].

Окремі науковці зміст криміналістичного забезпечення розглядають лише щодо окремих
напрямів діяльності правоохоронних органів. Так, В. Г. Лісогор під криміналістичним
забезпечення збереження таємниці досудового слідства розуміє сукупність заходів, тактичних
прийомів і методів, необхідних для запобігання, виявлення та припинення розголошення
таємниці досудового слідства [13, с. 13]. З думкою автора щодо необхідності комплексного
підходу до вирішення проблем криміналістичного забезпечення збереження таємниці
досудового слідства (технічні, кримінально-процесуальні, організаційні, криміналістичні
аспекти) потрібно погодитися.

Криміналістичне забезпечення процесу доказування при провадженні судового слідства,
на думку О. І. Чучукало, є діяльністю по створенню належних умов для отримання і сприйняття
суддями криміналістичних знань і придбання відповідних умінь і навичок по застосуванню у
процесі доказування криміналістичних засобів, методів і прийомів з метою всебічного, повного
та об’єктивного розгляду справ у суді [14, с. 12]. Цікавою у цьому трактуванні є думка щодо
необхідності комплексного забезпечення процесу доказування на судових стадіях
кримінального процесу України (процесуального, криміналістичного тощо). Автор зазначену
проблему розглядає в аспекті процесу доказування на стадії судового розгляду кримінальних
справ у суді.

Проаналізувавши розробки науковців щодо цього питання, можна зробити висновок:
1) визначення В. О. Волинського, О. Ф. Волинського, В. Ю. Сокола можна згрупувати за
ознакою, в якій основний акцент зроблено на формуванні готовності правоохоронних органів
до використання криміналістичних методів і засобів та створення умов для її реалізації; 2) деякі
автори (Чучукало, Удовенко, Іщенко) пропонують визначати криміналістичне забезпечення
як діяльність по створенню умов для розробки, пристосування та впровадження в практику
розслідування; 3) іншу позицію зайняв В. В. Лисенко, який пропонує визначити
криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів як систему розробки та
впровадження у практичну діяльність оперативних та слідчих підрозділів тактичних і методичних
криміналістичних рекомендацій, техніко-криміналістичних засобів та інформаційних технологій
з метою оптимізації та підвищення ефективності діяльності щодо виявлення, розслідування та
попередження злочинів, що входять до її підслідності [15, с. 10–11]. У своєму визначенні автор
чітко вказує на суб’єктів застосування криміналістичних рекомендацій (оперативні та слідчі
підрозділи) цієї системи. Вважаємо, що учений у своєму визначенні продовжує ідею,
розпочату В. Г. Коломацьким і Р. С. Бєлкіним, але у більш широкому розумінні. Такої самої
думки дотримуються і С. Р. Акімов, Р. Г. Аксьонов. На нашу думку, ці визначення можна
також об’єднати в одну групу.

Ми вважаємо, що цікавим для науки та практики є підхід, коли криміналістичне
забезпечення розглядають як систему, „тобто визначений порядок, щось ціле, що являє собою
єдність частин, які знаходяться у взаємному зв’язку” [7, с. 11]. Дана система формується з
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криміналістичних методів, засобів і рекомендацій та реалізації готовності правоохоронних
органів до їх використання в практиці виявлення, розслідування та попередження злочинів.

Перед тим як запропонувати авторське визначення поняття криміналістичного
забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, доцільно розглянути
питання про поняття та сутність такого злочину.

Шахрайство з фінансовими ресурсами у кримінальному законодавстві України передбачено
ст. 222 КК України і віднесено до злочинів у сфері господарської діяльності [17]. Суть цього
злочину полягає у застосуванні обману для отримання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів
чи пільг щодо податків не маючи на меті привласнення отримуваних коштів, що дозволяє
відмежувати цей склад злочину від звичайного шахрайства. Вчиняється такий злочин шляхом
надання завідомо неправдивої інформації вказаним адресатам – це обман держави або
кредиторів, який набуває письмової форми і супроводжується використанням підроблених
або іншим чином сфальсифікованих документів. Інформація, що надається особою, яка
вчинює шахрайство з фінансовими ресурсами, повинна бути неправдивою, тобто не
відповідати дійсності, приховувати  або перекручувати у гірший або, навпаки, у кращий бік
справжній стан речей і стосуватися тих обставин, які дозволяють отримати дотації, субсидії,
субвенції, кредити або податкові пільги.

Завідомо неправдива інформація може стосуватися фінансової платоспроможності як
суб’єкта підприємницької діяльності, так і фізичної особи. Так, з метою одержання дотацій,
субсидій чи субвенцій надається завідомо неправдива інформація про стійку фінансову
неспроможність цих суб’єктів, а з метою одержання кредиту, навпаки, приховується наявність
останньої. Важливим моментом, на нашу думку, є те, що винний повинний усвідомлювати,
що інформація, яку він надає кредиторам, є завідомо неправдивою і що від її змісту залежить
прийняття рішення про надання дотацій, субсидій, субвенцій, кредитів чи пільг щодо податків.

Підсумовуючи викладене вище, вважаємо, що криміналістичне забезпечення
розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами можна визначити як систему розробки
нових, удосконалення вже існуючих і впровадження в практичну діяльність оперативних та
слідчих підрозділів криміналістичних засобів, методів і рекомендацій з метою виявлення,
розслідування та попередження злочинів.
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