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УДК 911.3
О. В. Гладкий,
доктор географічних наук,
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ

РОЗВИТКУ
Розглянуто особливості формування науково-інноваційного потенціалу міст України.

Окреслено його вплив на формування промислово-агломераційних утворень. Визначено
шляхи нарощування інноваційного потенціалу агломерованих територій та формування
промислових технополісів.

The peculiarities of development of scientific and innovative potential in Ukraine’s cities are
disclosed. This influence on development of industrial agglomerations is defined. The directions
of increasing of innovative potential on agglomerated territories and development of industrial
technopolises are proposed.

Ключові слова: наука, інновації, міські поселення, Україна.

Збалансований розвиток територіально-виробничих комплексів України та формування і
нарощування господарського потенціалу окремих господарських утворень неможливі без
широкого впровадження наукомістких технологій, підвищення інтенсивності фундаментальних
і прикладних наукових досліджень, ефективності наукових розробок. Давно зазначено, що
створення потужної науково-дослідної бази не лише стимулює концентрацію
високотехнологічного господарства, але також призводить до зростання його синергетичного
ефекту, підвищення піонерності та прогресивності господарства, репрезентативності та
міжнародної орієнтованості локальних промислових утворень. Саме тому дослідження
потенціалу наукових і науково-технічних розробок у галузі промислового виробництва в Україні
виступає одним з актуальних завдань розвитку господарського комплексу нашої держави.

Питання інноваційного розвитку окремих регіонів досліджувалися в працях багатьох учених.
Зокрема, заслуговують на особливу увагу теоретичні розробки американської школи
економістів-географів П. Ґаггета (Paul Hugget), У. Айзарда (Walter Isard) та інших. Окремо
необхідно зазначити про класичну теорію просторової дифузії інновацій, запропоновану
скандинавським ученим Т. Хагерстрандом (T. Hдgerstrand). Їх праці набули подальшого
розвитку і практичного втілення в роботах вітчизняних (С. І. Іщук, Д. М. Стеченко, О. В. Грицай,
Ю. В. Гончаров) і зарубіжних учених (М. Фуджіта та Ж.-Ф. Тісс (Masahisa Fujita та Jacques-
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Francois Thisse). Проблеми створення спеціальних територіальних утворень для розвитку
прикладної науки на базі великих багатофункціональних систем міського розселення
досліджують сьогодні О. І. Драпіковський, Д. М. Стеченко, Ш. Тацуно (Sheridan Tatsuno) та ін.
Однак комплексної оцінки науково-інноваційного потенціалу міст України, особливостей
дифузії інновацій та створення спеціальних науково-інноваційних утворень на їх основі ще
детально не проводилося.

Науково-інноваційна сфера належить до тих галузей господарського комплексу України,
які зазнали найбільш істотних змін в умовах трансформації економічних відносин. На думку
спеціалістів з Інституту географії НАН України, загальні тенденції розвитку наукової діяльності
в нашій державі свідчать про те, що нині відбуваються зміни в існуючій системі організації
наукових досліджень і неефективно використовують наукові ресурси в країні [6]. У цілому,
інноваційний потенціал України зазнає істотних структурних змін, пов’язаних із скороченням
діяльності великих наукових установ, конструкторських бюро і проектних організацій, що
орієнтовані на широкомасштабні і комплексні фундаментальні та прикладні дослідження.
Натомість зростає частка дрібних наукових центрів, що надають окремі спеціалізовані науково-
технічні послуги, пов’язані насамперед із впровадженням закордонних технологій, маркетингом
і рекламною діяльністю.

Так, у структурі обсягів науково-технічних робіт (табл. 1) помітні тенденції істотного
зменшення частки прикладних досліджень (від 29,5 % у 1995 р. до 16,39 % у 2010 р.), незначного
зростання фундаментальних (відповідно з 11,5 % до 22,18 %) і стрімкого розвитку науково-
технічного обслуговування (з 3,4 % до 10,38 %). Ці процеси позначаються на перебігу
інноваційної діяльності в промисловому виробництві. Так, унаслідок скорочення вітчизняних
наукових розробок (частка яких у інноваційних витратах промислових підприємств знизилась
з 15 % у 2000 році до 6,9 % у 2010 р.), зростають наукові послуги з придбання та налагодження
закордонних машин, обладнання, установок, інших основних засобів і капітальні витрати,
пов’язані з упровадженням інновацій. Їх частка протягом останніх 5 років залишається на
рівні 50–60 % від загальних інноваційних витрат підприємств.

Таблиця 1
Обсяг наукових і науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій

(підприємств), за видами робіт *

* Джерело: складено за матеріалами КВЕД.

Фундаменталь
ні дослідження

Прикладні
дослідження

Науково-
технічні
розробки

Науково-
технічні
послуги

Роки

Всього
млн
грн % млн

грн % млн
грн % млн

грн %

1995 709,3 81,7 11,52 209,7 29,56 393,5 55,48 24,4 3,44
2000 1 978,4 266,7 13,48 436,6 22,07 1 106,3 55,92 168,8 8,53
2001 2 275 353,3 15,53 304,9 13,40 1 317,2 57,90 299,6 13,17
2002 2 496,7 424,8 17,01 343,6 13,76 1 386,6 55,54 341,7 13,69
2003 3 319,8 491,2 14,80 429,8 12,95 1 900,2 57,24 498,6 15,02
2004 4 112,4 629,7 15,31 573,7 13,95 2 214 53,84 695 16,90
2005 4 818,6 902,2 18,72 708,8 14,71 2 406,9 49,95 800,7 16,62
2006 5 354,6 1 141,0 21,31 841,5 15,72 2 741,6 51,20 630,5 11,77
2007 6 700,7 1 504,1 22,45 1 132,5 16,90 3 303,1 49,29 761,0 11,36
2008 8 538,9 1 927,4 22,57 1 545,6 18,10 4 088,2 47,88 977,7 11,45
2009 8 653,6 1 916,6 22,15 1 412,0 16,32 4 215,9 48,72 1 109,2 12,82
2010 9 867,1 2 188,4 22,18 1 617,1 16,39 5 037,0 51,05 1 024,6 10,38
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Трансформація організаційної та галузевої структури інноваційного комплексу України
істотно відображається на регіональному рівні, знижується роль традиційних осередків
інноваційної діяльності держави, особливо в обласних центрах і великих містах Подільського,
Центрального, Північно-Західного, Причорноморського економічних районів. Натомість
зростає значення наукового комплексу Київського, Харківського, Дніпропетровського,
Донецького вузлів. Саме для них характерні тенденції стійкого нарощування і розширення
науково-інноваційної діяльності на фоні постійного її скорочення в малих і середніх містах,
промислових центрах і пунктах [4]. За даними КВЕД, із 567 міст України у 2010 році лише 120
здійснювали витрати на технологічні інновації. При чому на 20 міст України припадає майже
90 % усієї інноваційної діяльності (табл. 2). Також 29 міст нашої держави мають незначні
показники інноваційних витрат, які в загальнодержавних обсягах не перевищують 0,06 %. Це
переважно малі і середні міста Карпатського, Північно-Західного, Подільського районів, а
також деякі промислові центри Донбасу і Придніпров’я (Марганець, Свердловськ,
Верхньодніпровськ та ін.).

Таблиця 2
Розвиток науково-інноваційного потенціалу в найбільших

наукових центрах України, 2010 р. *

* Джерело: складено за матеріалами КВЕД.

Отже, для України характерна висококонцентрична структура формування та дифузії
інновацій із переважанням декількох основних центрів науково-дослідних робіт у
промисловості. Серед них насамперед потрібно виділити м. Київ, на яке припадає понад 28 %
від усіх загальних інноваційних витрат. Потужний науковий потенціал міста формується завдяки

Загальні витрати на
технологічні інновації

Частка витрат на технічні інновації у % до
загальних показників

Міста України

тис. грн у % до
загальних

показників

Добувна
промисловість

Обробна
промисловість

Виробництво
енергії, газу

та води
Київ 1 146 973 28,06 – 29,18 5,64
Харків 333 975,8 8,17 9,86 7,96 22,24
Донецьк 284 975,3 6,97 – 7,27 –
Дніпропетровськ 271 926,7 6,65 – 6,93 –
Алчевськ 262 619 6,42 – 6,70 –
Миколаїв 251 383,2 6,15 – 6,40 1,03
Чернігів 205 073,7 5,02 – 5,16 5,86
Краматорськ 164 553,6 4,03 – 4,20 –
Запоріжжя 150 363,1 3,68 – 3,83 –
Авдіївка 75 597,5 1,85 – 1,93 –
Одеса 73 209,3 1,79 – 1,87 –
Полтава 72 201,3 1,77 3,60 1,73 –
Сімферополь 68 203,5 1,67 – 1,69 4,23
Черкаси 50 726,5 1,24 – 1,29 –
Кременчук 44 163,7 1,08 – 1,13 –
Львів 42 715,1 1,04 1,87 1,03 –
Кривий Ріг 42 632,3 1,04 34,19 0,01 0,47
Вінниця 42 587,1 1,04 – 1,03 5,27
Житомир 40 759 1,00 – 1,01 2,80
Шостка 33 084,3 0,81 – 0,84 –
Всі міста 4 088 053,2 100 100 100 100
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розвиненій мережі НДІ, конструкторських бюро і лабораторій, які складають
високотехнологічне середовище столичного технополісу [3; 8]. Київська наука залишається
дієздатною та конкурентоспроможною завдяки столичному статусу міста, його
репрезентативності і міжнародній орієнтованості, розвитку процесів дифузії інновацій на
європейському і світовому рівнях. Особливістю наукового комплексу Києва є його виключна
спеціалізація на фундаментальній і прикладній інноваційній діяльності в галузях обробної
промисловості, зокрема в машинобудуванні, приладо- та верстатобудуванні, транспортному
та авіаційному будуванні.

Харківський інноваційний центр займає друге місце за обсягами науково-технічних
розробок. Його дослідження спрямовані переважно на пошук новітніх технологій в
енергетичній сфері, в системі постачання газу і води, а також у добувній промисловості.
Науковий потенціал міста підтримують цілий ряд НДІ технічного профілю, більшість яких
займається фундаментальними і прикладними розробками.

Приблизно однакові позиції за обсягами витрат на технологічні інновації займають
Донецьк, Дніпропетровськ, Алчевськ і Миколаїв (6–7 % від загальних показників).
Характерною особливістю цих міст є те, що їх наукова діяльність спрямована переважно на
обслуговування підприємств обробної промисловості. Витрати на інновації в добувних галузях
і системі енергопостачання незначні.

Серед інших міст України, що входять у двадцятку найбільших центрів інновацій,
виділяються Чернігів, Краматорськ і Запоріжжя. Перше з них отримало високі показники за
рахунок значних інноваційних витрат у галузі енергопостачання, виробництва газу і води, а
інші – внаслідок розвитку наукових досліджень у обробних галузях промисловості. Крім того,
всі вони тяжіють до значних осередків наукової діяльності, якими виступають Київська та
Дніпропетровська області.

Необхідно зазначити також про низькі показники розвитку Одеського (1,79 % від загальних
показників інноваційно-технологічних витрат) та Львівського (1,04 % відповідно) вузлів. Перший
з них спеціалізується на розвитку інновацій в обробній промисловості, а другий – у добувній.
Трансформаційні процеси у промисловому виробництві України негативно позначилися на
ефективності наукової діяльності підприємств цих обласних центрів [1; 4]. Для них характерне
істотне скорочення інноваційних витрат, зменшення науково-технічного потенціалу, посилення
технологічної відсталості виробництва.

Викладені вище процеси знайшли своє відображення в моделі поля потенціалу науково-
інноваційної діяльності міст України (рис. 1). Статистичною базою моделі стали загальні
показники витрат на технологічні інновації у розрізі 120 міст нашої держави, які здійснювали
науково-технічні розробки у 2010 році. В основу моделі покладено гравітаційний ефект поля
потенціалу, вперше виділений і запропонований американським економістом Джоном
Стюартом (John Stuart, 1958) і широко висвітлений у вітчизняній літературі. Результати
моделювання наведено на рис. 1.

Як видно з наведеної моделі, в системі науково-інноваційного потенціалу міст України
переважають три великі вузли: Київський, Придніпровський та Донецький. Найвищий
потенціал має Київський науковий вузол, який сформувався на базі столичних функцій міста
і характеризується найбільшими обсягами витрат на технічні інновації. Зона його
максимального впливу припадає на прилеглі до міста території Київської області (здебільшого
вона зосереджена у 11 низових адміністративних районах навколо столиці, як показали
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попередні дослідження), а також поширюється на сусідні центри Чернігівської та Житомирської
областей. Кумулятивний ефект київської науки відчувається далеко за межами конкретного
столичного утворення [2; 11]. Ізолініями потенціалу, які замикаються на Києві, охоплено
регіони Полісся, Поділля і Центральної України. Зона ослабленого тяжіння до столиці
спостерігається навіть на Прикарпатті, яке має власний розвинений науковий центр у Львові.

Рис. 1. Поле потенціалу науково-інноваційної діяльності міст України *
* Джерело: складено за матеріалами КВЕД.

Другим потужним науковим вузлом є Донбас. Він сформувався на базі Донецько-
Макіївського науково-інноваційного центру і охоплює навколишні території регіону. Його
потенціал залишається потужним у Горлівці, Єнакієвому, Костянтинівці, Харцизьку, а також
у більш віддалених містах – Краматорську, Шахтарську, Сніжному, Сєверодонецьку,
Лисичанську. Ефективність донецької науки сформувалася завдяки високоіндустріальному
урбанізованому середовищу, наявності наукових кадрів технічного профілю, а також завдяки
вагомому замовленню на проведення фундаментальних і прикладних наукових
досліджень [5; 7].

Значним науковим потенціалом володіє Придніпров’я, що сформувався на базі
Дніпропетровсько-Дніпродзержинського наукового центру. До зони його найбільшого
наукового потенціалу, крім зазначених вище міст, входять Новомосковськ, Підгородне,
Павлоград, Верхівцеве та ін. Спеціалізуючись переважно на наукових дослідженнях у галузі
обробної промисловості, цей осередок інновацій розвивається на основі обслуговування
місцевої індустрії.

У загальній моделі потенціалу науково-інноваційної діяльності міст України не проявився
ефект дифузій новацій. Харківський науковий вузол, як зазначалось раніше, посідає друге
місце після Київського за обсягами витрат на технологічні інновації. Однак його кумулятивний
ефект істотно не проявився через недостатній розвиток наукової діяльності в периферійних
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районах області. Тому в загальній моделі поля потенціалу Харків тяжіє до Придніпровського
та Донецького осередків інновацій, продовжуючи дифузійну зону їх ослабленого впливу на
територію Полтавської і Харківської областей.

Аналогічні причини зниження наукового потенціалу спостерігаються у Львівській та
Одеській областях. Вони супроводжуються також досить низьким рівнем розвитку
технологічних інновацій в ядрі цих територіальних утворень. Унаслідок цього їх інноваційний
потенціал не проявився повною мірою і має ослаблений локальний характер, охоплюючи
лише зону найближчих до поселень навколо обласних центрів. Такий низький рівень науково-
інноваційного потенціалу Одеси та Львова має глибоке пізнавальне значення, оскільки тісно
корелює з аналогічно низькими показниками потенціалу виробництва та ринково-комерційної
активності. Ці процеси взаємопов’язані і зумовлюють одне одного. Коефіцієнт кореляції
показав високу залежність між обсягами реалізованої промислової продукції міст України та
обсягами витрат на технологічні інновації (r = 0,85).

Отже, нами було встановлено, що науково-інноваційна діяльність виступає одним із
провідних факторів розвитку господарського комплексу систем міського розселення в Україні.
При зіставленні моделей поля потенціалу промислового виробництва та витрат на технічні
інновації була виявлена майже повна ідентичність основних пікових вершин за винятком
локальних утворень Харкова та Львова. Вони разом з Одесою характеризуються наявністю
ослабленого синергетичного ефекту виробництва та мають значно менші показники розвитку
інноваційної діяльності, що в результаті проявляється у недостатній сформованості зони впливу
урбаністичних ядер і в низькій ефективності господарювання.

Отже, інтенсивність науково-інноваційної діяльності має вирішальне значення для розвитку
виробництва великих систем міського розселення України. Зростання витрат на технологічні
інновації стимулює відповідно ще більше зростання обсягів реалізованої продукції, що посилює
синергетичних ефект території урбаністичних утворень.

Так, Київська, Донецько-Макіївська та Дніпропетровсько-Дніпродзержинська міські
агломерації, зосереджуючи значну кількість наукових закладів у своєму ядрі, активно
поширюють інноваційну діяльність у приміській зоні та в більш віддалених районах,
забезпечуючи тим самим розвиток новітніх галузей господарства, формування нової якості
поєднання окремих модульних підприємств на обмеженій території на основі високих
технологій, спеціалізації та кооперування. Крім того, київська агломерація розвивається
переважно за рахунок ресурсів свого ядра. У столиці склалася надмірна концентрація
промислового виробництва та науково-конструкторських закладів. На неї припадає майже
98 % усіх витрат на наукові дослідження в галузі промисловості в межах обласних територій.
Таку ситуацію можна вирішити передавши частини функцій міста периферійній зоні на основі
створення столичного технополісу [3].

Дніпропетровсько-Дніпродзержинська агломерація утримує в своїх ядрах 95 %
технологічних інновацій, її науковий потенціал більш розосереджений завдяки поліцентричній
структурі та активізації розвитку наукових досліджень у приміській зоні. Донецько-Макіївська
агломерація належить до найбільш зрілих і розвинених інноваційних центрів в України. У ній
сконцентровано 77 % наукового потенціалу, а решта припадає на навколишні території. Саме
тому в її межах активно протікають процеси організації і розвитку інноваційних наукових
осередків (технополісів і технопарків), у межах яких формується сприятливе середовище для
розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень [7; 8].
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Водночас наукові заклади Львова, Одеси, Харкова та інших великих міських агломерацій,
що мають відносно високу частку витрат на технологічні інновації, не створюють відповідних
умов для активізації інноваційного потенціалу через ряд обставин. У випадку Харкова це
пояснюється значною концентрацією наукових досліджень в ядрі агломерації і дуже незначними
показниками розвитку периферійних районів. Ці диспропорції потребують оптимізації за
рахунок процесів деконцентрації регіону і розвитку прилеглої зони тяжіння. Щодо Одеси та
Львова, то їх невисокий потенціал зумовлений загальним падінням розвитку науково-
інноваційної діяльності. Взагалі науковий комплекс зазначених систем міського розселення
потребує істотного реформування і розвитку, впровадження ринкових засад функціонування,
забезпечення державної підтримки та притоку іноземних інвестицій [1]. Останнє положення
повинно реалізовуватись, виходячи із стратегічного географічного положення цих міст, яке
тісно пов’язане із зовнішньоекономічною діяльністю України, розвитком міжнародного
морського сполучення та європейських транспортних коридорів.

На базі Київської, Донецької та Дніпропетровсько-Дніпродзержинської міських
агломерацій, що володіють найбільшим науковим потенціалом, формуються потужні
технополіси [3; 7; 8]. Критеріями формування технополісу, на думку вітчизняних і зарубіжних
авторів, є наявність високої концентрації закладів академічної і прикладної наук та освіти,
конструкторських бюро і лабораторій, а також підприємств з виробництва інноваційної
продукції і місць компактного проживання висококваліфікованих наукових кадрів і промислово-
виробничого персоналу [9; 10; 11]. Його території відрізняються сучасною виробничою,
соціальною, комунікаційною та природоохоронною інфраструктурами і створюють
додатковий соціально-економічний ефект на основі процесів концентрації та
взаємопов’язаності модульних виробництв, наукових і конструкторських закладів.

Зазначені вище території цілком підпадають під наведені нами критерії виділення
технополісів. Саме в їх межах наукова та виробнича діяльність досягають найвищого рівня
взаємодії і комплексності функціонування. Решта наукових осередків потребує значної
державної підтримки та розробки ефективних стратегій посилення науково-інноваційної
діяльності з метою зростання промислово-виробничого потенціалу та посилення
синергетичного ефекту території. Отже, оптимізація і подальший розвиток технополісів
виступають одним із пріоритетних завдань удосконалення та раціоналізації територіальної
організації господарського комплексу України. Зазначені питання є перспективними для
подальших наукових розвідок у цьому напрямі.
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РОЗВИТОК РИНКОВИХ ВІДНОСИН В
УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА АНАЛІТИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
У статті досліджено розвиток ринкових відносин в Україні та визначено його вплив

на аналітичне забезпечення управління.

In the article investigational development of market relations in Ukraine and to define his
influence on the analytical providing of management.
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управління.

Становлення та розвиток ринкових відносин є однією з основних суспільних трансформацій
кінця ХХ – початку ХХІ століття в Україні. Трансформація економіки від планової до ринкової
відбулася без належного наукового обґрунтування, що спричинило необхідність адаптації
менеджменту до практичних запитів, які формувалися під час безпосереднього здійснення
управлінської діяльності. Разом з тим розвиток ринкових відносин продовжується і сьогодні,
що вимагає належної оцінки його якості реалізації та майбутніх перспектив, які повинні бути
фундаментом для удосконалення аналітичного забезпечення управління.

Питанням розвитку ринкових відносин загалом приділяла увагу значна кількість учених,
серед яких доцільно виділити Гейця В. М., який постійно досліджує зміни в економічному та
суспільному житті нашої держави, даючи їм обґрунтовану оцінку [7; 2], та Довбенка М. В.,
який вивчав ринкові трансформації у дослідженнях нобелівських лауреатів [3]. Серед учених-
аналітиків, які досліджували шляхи удосконалення аналітичного забезпечення управління в
умовах ринкових перетворень доцільно виділити Савчука В. К. (уперше обґрунтував
доцільність виділення аналітичної функції управління) [11], Ковальчук Т. М. (вивчала
оперативний економічний аналіз) [4], Лазаришину І. Д. (дослідила методологію, теорію та
практику економічного аналізу з позицій корисності) [5], Парасій-Вергуленко І. М. (приділила
увагу стратегічному аналізу в банках) [10], Олійник О. В. (визначила шляхи розвитку
економічного аналізу в умовах інституційних змін) [9].

Результати досліджень науковців якісно покращили аналітичне забезпечення управління,
проте постійний динамічний розвиток ринкових відносин ставить нові завдання щодо
удосконалення аналітичної функції менеджменту.

Мета дослідження – дослідити розвиток ринкових відносин в Україні та визначити його
вплив на аналітичне забезпечення управління.

© Мискін Ю. І., 2012
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Досліджуючи суспільні трансформації у межах України, більшість учених звертають увагу
на зміну планової економіки ринковою. Хоча сумнівними залишаються правильність
розмежування планової та ринкової економік. Адже перебудова та модернізація економік
Японії, Південної Кореї (у післявоєнний період), країн Західної Європи проходили за
визначальної регулятивної ролі держави. Один із основоположників німецького економічного
дива Л. Ерхард зазначав, що „… німецьке економічне диво відбулося без суцільної лібералізації,
без повної приватизації промисловості, всупереч чисельним зовнішньоторговельним
обмеженням” [12, с. 132], але при потужному державному плануванні та регулюванні.

Проте більшість наукових досліджень останніх двох десятиліть з економічних спеціальностей
підпорядковані розробці теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо реалізації
управління господарством в умовах ринкової економіки. Незважаючи на це Україна, яка на
початку 90-х років ХХ ст. мала розвинену промисловість, високий рівень освіченості населення,
потужний науково-технічний потенціал, сприятливі передумови для стрімкого розвитку
сільського господарства, сьогодні має розбалансоване промислове виробництво, міжгалузеву
конкуренцію, низький рівень життя людей, зростання майнової диференціації населення.
Розвиток демократії та прав громадян України є швидше формальним ніж реальним. Адже на
практиці свобода слова перетворюється у повну безвідповідальність за сказане, а права людини
не мають механізмів реалізації.

„Ейфорія свободи початку 1990-х років трансформувалась у побудову не демократичного,
а кланово-олігархічного суспільства, структури якого підпорядкували собі державу,
виробництво і розподіл національного багатства, ідеологію і культуру … (професор, член-
кореспондент Національної академії наук України О. Г. Білорус зазначає, що 20 кланово-
олігархічних сімей захопили 80 % національного капіталу України і роблять все, для того щоб
приватизувати владу і державу в своїх егоїстичних інтересах [7, с. 33] – текст в дужках вставлено
автором); результатами економічного зростання скористалася відносно нечисленна група, а
не все суспільство …; серед населення домінують апатія і розпач …; поширені утриманські
настрої” [7, с. 3]. „Особливу увагу треба звернути на те, що паралельно зі становленням
ринкової економіки виникала розгалужена система кримінально-мафіозних структур, …
постійно генерується нестабільність, … значна частина населення бореться за виживання, а
не за прогрес і перспективу” [2].

Академік В. М. Геєць, провівши порівняльний аналіз бачень народу України, характеризує
історію її незалежності як „невпорядкований рух, політичне протистояння, збагачення одних
за рахунок зубожіння інших, втрата людського, науково-технічного і гуманітарного потенціалу
і, як наслідок, фрагментація і розпад” [7, с. 3]. З думкою одного з провідних учених України
важко не погодитися.

За такого перебігу трансформаційних процесів в Україні обґрунтованим є висновок щодо
концентрації усіх зусиль на формах і методах ринкових перетворень, у той час, коли їх зміст і
цілі залишаються поза увагою. Визнання світовим співтовариством економіки України
ринковою, „розвиток” демократії та свободи слова слабо коригується із забезпеченням
реального поступу до покращання умов життя українського народу.

Нині сформоване в Україні суспільство, за словами провідних учених нашої держави
В. М. Гейця, А. І. Даниленка, М. Г. Жулинського, Ю. А. Левенця, Е. М. Лібанової та
О. С. Онищенка, „… не може задовольнити нікого – ні бідних, які ледь зводять кінці з кінцями,
ні багатих, які почувають себе в бідній країні не дуже комфортно і надійно, приховуючи свої



14                                                                                                             Економіка

капітали і весь час борються за вплив на владу, бо його втрата майже неминуче спричиняє
втрату капіталів, ні люди середнього достатку, бо їх стан не є стабільним, і вони не мають
ефективних механізмів забезпечення реалізації своїх інтересів. Виникла парадоксальна ситуація:
суспільство нікого не задовольняє …” [7, с. 3]. Узагальнюючи дані тенденції вчені звертають
увагу на необхідність принципово переосмислити і змінити ідеологію розвитку українського
суспільства. Це, у свою чергу, свідчить про невідповідність нині існуючої теорії, у тому числі
і економічної, сучасній практиці господарювання.

Отже, ринкові трансформації в Україні не забезпечили очікуваного результату, що, у свою
чергу, вимагає формування якісно нових підходів до соціально-економічних перетворень.

Разом з тим необхідно пам’ятати, що переосмислення вектора розвитку України повинно
опиратися не лише на власний вітчизняний досвід, а й на узагальнення світових тенденцій.
Так, незважаючи на позитивні характеристики розвитку країн з „ринковою економікою”,
необхідно усвідомлювати потребу кардинально переосмислити логіку світового господарства.
Адже, „якщо весь світ вийшов би на сучасний рівень споживання США, то ресурсів вистачило
б тільки на декілька років” [7, с. 9–10]. За таких умов насамперед необхідно переглянути світові
погляди на прогрес та його форми, а також змінити уявлення про ефективність економічних
теорій ринкових перетворень (без належного осмислення гармонійного поєднання планування
та ринкових відносин).

Доцільно зазначити, що в цілому сучасна цивілізація вся переживає глобальну системну
кризу: постійно зростаючі екологічні, економічні та політичні проблеми; конфлікт поколінь;
організована вседозволеність (злочинність); націоналізм, перетікаючий у нацизм тощо.
Яскравим цьому підтвердженням є наступні факти:

– відношення доходів 20 % найбагатших людей планети – „золотого мільярда” – до 20 %
найбідніших становило 30 : 1 у 1960 р., 60 : 1 у 1990 р. і 90 : 1 у 1999 р.;

– за період 1975–1998 рр. у світі було 32 комплексні валютно-боргові кризи, а також 158
валютних криз і 54 кризи банківської системи;

– за 30 років (1980–2010) оголошували дефолт за облігаціями і банківськими боргами
понад 70 країн, причому більшість робили це не один раз;

– парниковий ефект з його швидкою зміною середньорічної температури повітря –
підвищення на 0,7–0,8 С у природі відбувається за тисячі років, а тепер – за сто років з
імовірністю понад 90 % – є наслідком технологічної діяльності людини, а не природними
кліматичними коливаннями [3].

Отже, глобальна системна криза свідчить про неадекватність світоглядних концепцій у
цілому та суспільних трансформацій господарств країн до ринкової економіки. Урегулювання
такої ситуації можливе лише за умови зміни домінуючих ціннісних пріоритетів. Актуальним
є питання формування якісно нової міжнародної економічної концепції.

З метою підтвердження неадекватності домінуючої теорії застосуємо принцип „практика
– критерій істини”. Використання цього загальнонаукового принципу дозволяє зрозуміти
сутність теоретичного обґрунтування ринкових перетворень. Відповідно до нього, якщо
економічна наука в її фактичному стані відповідає цілям її існування, якщо вона входить до
стандарту вищої професійної освіти багатьох професій управлінського характеру, то у державі
повинний бути високий рівень життя людей. Для такої країни не є нормальним явищем криза,
яку – в історичному аспекті – називали то „застоєм”, то „перебудовою”, то „лихими
дев’яностими”, то „впливом світової фінансово-економічної кризи, безпрецедентного в історії”.
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Коли такі процеси мають місце, то їх першопричина – невідповідність соціології в цілому і
економічної науки зокрема (як однієї з галузей соціології) потребам більшості людей та
завданням суспільного розвитку.

Випереджуючи опонентів, зазначимо, що аргументи стосовного того, що принцип
„практика – критерій істини”, не може бути використаний до соціології та її галузей, що їх
предметна область унікально особливо складна для осмислення і т. д., прийнятими бути не
можуть: у кожної галузі науки – свої питання, проблеми і складнощі, проте практична
корисність повинна бути обов’язково.

Разом з тим потрібно відзначити, що про кризу теоретичних знань зазначають багато
провідних учених світу. Так, про кризу економічної теорії зазначають представники різних
наукових шкіл: від Московського державного університету (А. Худоморкова) – до представників
Кембріджського (Т. Лоусон) та Гарвардського (В. Мілберг) університетів. Такої думки
дотримуються і нобелевські лауреати В. Леонтьєв, Р. Мертон, Д. Норт, Р. Солоу, Дж. Тобін.

Так, у щорічному президентському зверненні до Американської економічної
асоціації (1971) В. Леонтьєв виявив стурбованість стосовно неналежного опису економічною
теорією реальної дійсності [14]. У аналогічних зверненнях Дж. Тобін (1972) і Р. Солоу (1980),
говорячи про макроекономіку, не оминули увагою і проблеми не достатнього рівня
адекватності теоретичних основ ортодоксальної мікроекономіки [17; 16]. Свою позицію щодо
кризи економічних знань виявили і професійні організації [13; 15; 18]. До появи протягом 50–
60-х років ХХ ст. наукових праць Дж. Лінтнера, Г. Марковіца, М. Міллера, Ф. Модільяні,
П. Самуельсона, Е. Фами, У. Шарпа „теорія фінансів, – зазначав у нобелівській лекції Р. Мертон,
– являла собою певною мірою зібрання анекдотів, емпіричних правил і методів маніпуляції
даними бухгалтерського обліку” [6, с. 207].

За словами нобелівського лауреата Д. Норта, адекватної теорії трансформації не було як
на початку 90-х років ХХ ст., так немає і нині. А якби така теорія існувала, то це була б складна
„суміш”, яка б об’єднувала знання з соціології, економіки, політики та права [8].

Погоджуючись із Д. Нортом стосовно складнощів формування та реалізації теорії
трансформації, зазначимо, що спроби її окреслити все-таки були зроблені російськими
вченими у 80-х роках ХХ століття. Спочатку напрацювання вчених були надані науковим
колам у вигляді „незалежної експертизи” звіту на тему науково-дослідної роботи „Розробка
концепції стратегічної стабільності і динаміки розвитку сценаріїв можливої взаємодії за умови
збереження паритету перспективних стратегій світових держав на період до 2005 року”,
виконаного в Інституті США і Канади АН СССР у 1990 році. Згодом, після краху СССР у 1992
році філософсько-світоглядна система, яка гармонійно поєднала знання з філософії, історії,
теології, психології, біології, генетики, управління, математики, астрології, мовознавства,
етнографії, економіки та соціології в цілому була оприлюднена у вигляді історико-
філософського нарису „Мертва вода”. Протягом останніх 20 років дана філософсько-
світоглядна система, яка направлена на подолання усім людством глобальної системної кризи,
постійно розвивалася і нині узагальнюється у концепції суспільної безпеки, в межах якої вже
видано більше ніж 100 ґрунтовних наукових напрацювань, які у вільному доступі знаходяться
на сайтах: www.vodaspb.ru, www.kob.in.ua, www.dotu.ru, www.dotu.org.ua, www.kob.org.ua,
www.kob.su, www.pravdu.ru.

www.vodaspb.ru
www.kob.in.ua
www.dotu.ru
www.dotu.org.ua
www.kob.org.ua
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Незважаючи на обґрунтованість запропонованих у концепції суспільної безпеки шляхів
подолання глобальної системної кризи, її практична реалізація за об’єктивних причин
здійснюється дуже повільно.

Переорієнтація планової економіки в ринкову суттєво відобразилася на інформаційно-
аналітичному забезпеченні управління. З практичного боку суб’єкти господарювання
зіткнулися (у більшості випадків не підготовлено) з: необхідністю самостійно реалізувати
підприємницьку ініціативу; жорсткою конкуренцією; не прогнозованістю як власної траєкторії
розвитку, так і поведінки конкурентів і контрагентів; вільним ціноутворенням; привалюванням
прибутку та фінансових цінностей над загальносуспільним добробутом. Усі перераховані
вище чинники створювали ситуацію, за якої актуальним постало питання удосконалення
аналітичного забезпечення управління.

Разом з тим, враховуючи обґрунтовану вище оцінку ринкових перетворень в Україні,
зазначимо, що говорити про неефективність системи управління в цілому та її аналітичного
забезпечення зокрема, які функціонували в умовах планової економіки, як мінімум,
некоректно. Адже перед ними, якщо порівнювати з сьогоденням, ставилися інші завдання, які
виконувалися на належному рівні, що видно з результатів докторських дисертацій аналітичного
спрямування, захищених вітчизняними вченими: Каракозою І. І. (1964 р.), Чумаченко М. Г.
(1970 р.), Білухою М. Т. (1971 р.), Самборським В. І. (1980 р.), Кругляком Б. С. (1982 р.),
Житною І. П. (1985 р.), Шкарабаном С. І., (1986 р.), Литвином Б. М. (1986 р.), Гайдуцьким П. І.
(1990 р.), Саблуком П. Т. (1990 р.).

Розвиток ринкових відносин безумовно сформував нові запити перед науковцями та
практиками щодо підпорядкування аналітичного інструментарію вимогам ринкової економіки.
Такі завданнями вітчизняні вчені-аналітики вирішили у повному обсязі. Про це свідчить
високий теоретичний рівень і практична значимість результатів наукових досліджень з проблем
аналізу, опублікованих після здобуття Україною незалежності. Серед таких робіт можна виділити
докторські дисертації аналітичного спрямування, які захистили Мних Є. В. (1991 р.), Фаріон І. Д.
(1992 р.), Лісецький А. С. (1992 р.), Савчук В. К. (1996 р.), Примостка Л. О. (2002 р.), Крупка Я. Д.
(2002 р.), Ковальчук Т. М. (2004 р.), Левицька С. О. (2005 р.), Лазаришина І. Д. (2006 р.),
Олійник О. В. (2009 р.), Парасій-Вергуненко І. М. (2009 р.).

З моменту становлення ринкових відносин в Україні вчені-аналітики особливу увагу
приділяли дослідженню: розвитку економічного аналізу з позицій наукового обґрунтування
управлінських рішень (Чумаченько М. Г.); комплексного економічного аналізу ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів (Мних Є. В.); методологічних, методичних та
організаційних проблем економічного аналізу ефективності використання виробничого
потенціалу (Фаріон І. Д.); взаємодії економічного аналізу та бухгалтерського обліку
(Лісецький А. С.); концептуальних напрямів удосконалення методології, теорії та практики
економічного аналізу (Савчук В. К., Лазаришина І. Д.); концептуальних засад аналізу
банківської діяльності (Примостка Л. О.); методології та організації аналізу інвестиційної
діяльності (Крупка Я. Д.); розвитку оперативного економічного аналізу (Ковальчук Т. М.);
теоретико-методологічних засад реформування обліку, контролю та аналізу діяльності
бюджетних і не бюджетних неприбуткових організацій (Левицька С. О.); розвитку теорії,
методології та організації економічного аналізу в умовах інституційних змін (Олійник О. В.);
методології та практики стратегічного аналізу в банках (Парасій-Вергуненко І. М.).

www.kob.su
www.pravdu.ru
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Значні наукові результати досліджень учених-аналітиків останніх двох десятиліть суттєво
вплинули на удосконалення аналітичного забезпечення управління, яке підпорядковане
реальним умовам функціонування суб’єктів господарювання. Проте розвиток ринкових
відносин стимулює подальше вивчення практики реалізації ініціативи керівників суб’єктів
господарювання у частині аналітичного забезпечення управління; прогнозування в умовах
невизначеності; шляхів удосконалення стратегічного, оперативного, конкурентного та
маркетингового видів аналізу.

Оцінка фактичного стану та тенденцій розвитку ринкових відносин в Україні дає можливість
визначити основні напрями їх впливу на аналітичне забезпечення управління діяльністю
суб’єктів господарювання (табл. 1).

Таблиця 1
Вплив ринкових відносин на аналітичне забезпечення управління

Разом з цим необхідно зазначити, що розвиток ринкових відносин у нинішній формі не у
повному обсязі відповідає запитам суспільного благополуччя. Такі поняття, як досконалий
ринок, досконала конкуренція, рівний доступ до інформації та ресурсів, рівноважний стан
фактично на практиці є неможливими. А відтак базові засади нобелівських лауреатів, що
обґрунтовують ефективність і саморегуляцію ринку, є дискусійними.

На думку професора М. В. Довбенка, який ґрунтовно дослідив здобутки нобелівських
лауреатів, „ринкова модель” не повинна панувати у суспільстві. Адже, якщо діяльність
підприємців підпорядкована лише збільшенню прибутків, то для суспільства така орієнтація у
багатьох випадках може бути не прийнятною. „Втручання держави для забезпечення усім
громадянам доступу до … благ є неминучим і бажаним, однак при цьому необхідно знайти
прийнятний компроміс між … елементами диктату та індивідуальною свободою” [3, с. 116].
Подібної думки дотримується і нобелівський лауреат 1976 року М. Фрідман, який порівнював

Основні особливості
ринкових відносин

Вплив на аналітичне забезпечення
управління

Демократизація суспільства та
виділення в економічному і
правовому полі самостійності
господарюючих суб’єктів

Практична реалізація аналітичної
функції управління повністю залежить
від ініціативи керівників суб’єктів
господарювання

Розвинена система вільної
конкуренції

Стимулює розвиток стратегічного
аналізу та аналізу конкурентних переваг

Непрогнозованість поведінки
конкурентів і контрагентів

Розвивається прогнозування в умовах
невизначеності, оперативний та
конкурентний аналіз

Наявність різних форм
власності

Суттєвих змін зазнає аналіз
організаційної структури. Формуються
нові інституційні запити до результатів
економічного аналізу

Перевага вільних цін на товари
і послуги

Створює передумови для розвитку
маркетингового аналізу

Переорієнтація суспільства на
фінансові цінності

Стрімкий розвиток фінансового аналізу
та його привалювання над іншими
видами аналізу
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командну та ринкову економіки і намагався визначити міру їх взаємопроникнення.
Результатами його досліджень стало обґрунтування доцільності втручання держави в
економіку. На думку М. Фрідмана, задовільної альтернативи нормальному ринковому
механізму не існує. Проте з рядом завдань ринок справитися не може, що й робить
адміністративне втручання принципово виправданим [3, с. 115–116]. А відповідно і
удосконалення економічного аналізу доцільно здійснювати на основі якісно нової концепції
управління.

Отже, крім підпорядкування аналітичної функції менеджменту вимогам ринкових відносин,
доцільно зосередити увагу вчених на пошуку шляхів удосконалення аналітичного
забезпечення управління у контексті ефективного поєднання планування на ринкових відносин
(за цим майбутнє), що, у свою чергу, вимагає одночасного врахування цілей управління на
всіх рівнях економіки (глобальному, у межах однієї держави, галузевому, регіональному, рівні
суб’єктів господарської діяльності, індивідуальному).
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ НА
ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті визначено сутність управління комунікаціями, запропоновано схему
організації комунікаційного процесу промислового підприємства. Виокремлено групи
можливих перешкод ефективного управління комунікаціями та основні заходи щодо їх
подолання.

The article explains the purpose of communication management and proposed the scheme of
communication process. The groups of potential obstacles of effective communication
management and basic measures to overcome them are allocated.

Ключові слова: комунікації, управління, комунікаційний процес, фактори впливу,
перешкоди.

Використання комунікацій як інструменту впливу на внутрішнє та зовнішнє середовище
підприємства є одним із засобів удосконалення механізмів управління підприємством, які
забезпечують його ефективне функціонування в умовах ринкової економіки. Проте сприйняття
комунікаційної політики як допоміжної діяльності, ототожнення її лише із просуванням
продукції, відособлене застосування комунікаційних інструментів та інше призводять до
зниження сприйняття маркетингових комунікацій, ускладнення їх інтеграції у систему
управління підприємством, і як наслідок – його неефективної діяльності. При цьому якість
обміну інформацією всередині підприємства може прямо вплинути на формулювання цілей
організації та ступінь їх реалізації. Відповідно без наявності єдиного підходу до управління
комплексом комунікацій підприємства неможливе його ефективне функціонування в сучасних
умовах ринку, які характеризуються високим рівнем конкуренції, швидкими темпами розвитку
та швидкими змінами (подекуди кардинальними) його структури та факторів впливу.

Особливо актуальним дане питання є для промислових підприємств, адже коло
використовуваних ними засобів маркетингових комунікацій є обмеженим; крім того більшість
із них базуються на безпосередньому спілкуванні із клієнтами. Тобто система зовнішніх
комунікацій формується на основі внутрішніх комунікаційних процесів, відповідно від
ефективності останніх суттєво залежить постановка, виконання цілей та результативність
зовнішніх комунікацій. На основі внутрішніх комунікацій формується імідж підприємства як
надійного партнера, постачальника, виробника, роботодавця, стабільного учасника ринку
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тощо, тобто від їх якості залежать взаємовідносини із контрагентами, а у результаті – і
ефективність роботи всього підприємства.

Особливості комунікаційного процесу описані М. Месконом, М. Альбертом і
Ф. Хедоурі [1], X. Лассуелом, Шеноном, Уівером [2–3] та ін. Вивченню та розробленню
механізмів управління маркетинговими комунікаціями присвячені роботи Б. Берлесона [4],
Т. О. Примак [5], Т. І. Лук’янець [6], В. В. Божкової [7] та ін. Дослідження комунікацій на рівні
організації здійснені у працях Дж. М. Лейхіфа [8], К. С. Суровцевої [9], М. М. Мандзюка [10],
О. О. Шубіна, І. В. Сіменка [11] та ін. Проте роботи більшості вчених не містять єдиного підходу
до управління усією системою комунікацій підприємства. Як правило, у дослідженнях
представлені окремі результати за даною проблематикою. Водночас у багатьох дослідженнях
не врахована специфіка промислових підприємств.

Тому метою дослідження є розроблення науково-методичних положень щодо управління
системою комунікацій на промислових підприємствах.

Правильне управління внутрішніми комунікаціями дозволяє підприємству накопичувати,
формалізувати, узагальнювати та структурувати знання і досвід кожного працівника в єдиному
інформаційному середовищі; забезпечувати вільну циркуляцію інформації зверху вниз і знизу
вгору, що, в свою чергу, забезпечує підвищення ефективності роботи всього підприємства.
Без урахування маркетингових комунікацій, їх комплексності, їх ролі та місця в організації
діяльності підприємства фактично не можливий перехід до ефективних форм організації
тривалих партнерських відносин ринкових суб’єктів, підвищення його
конкурентоспроможності тощо.

При цьому сутність управління комунікаціями полягає у здійсненні цілеспрямованого
впливу на колектив працівників з метою забезпечення приймання, оброблення, накопичення,
передавання своєчасної і неспотвореної інформації на відповідні рівні управління (точки
відповідальності) [12].

Проте забезпечення зазначених процесів є досить складним, адже на комунікаційний
процес впливає значна кількість факторів як зовнішнього, так і внутрішнього
середовища (рис. 1). Відповідно на кожному зі своїх етапів комунікаційний процес може
зазнати певних спотворень, які негативно впливають на загальну ефективність обміну
інформацією, що, в свою чергу, спричиняє зниження ефективності управління діяльністю
підприємства в цілому.

Багатьма дослідниками [1, 13–19] виділяються різні причини неефективних комунікацій.
При цьому і самі інструменти комунікацій (зокрема, їх недоліки) можуть стати причиною
неефективності комунікаційного процесу, в т.ч. і у середині підприємства (рис. 2).

Проте і наявність великої кількості переваг того чи іншого типу комунікаційних інструментів
не може гарантувати досягнення необхідних результатів комунікаційного процесу. Значну
роль у цьому випадку відіграє їх уміле використання. Крім того, спільний недолік усіх
зазначених груп – висока вартість більшості із них, що ускладнює їх комплексне використання,
використання найбільш оптимальних інструментів і варіантів їх поєднання, адже керівники
вітчизняних підприємств неохоче виділяють кошти на подібні заходи.
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Рис. 1. Узагальнена схема організації внутрішнього комунікаційного процесу
промислового підприємства

Рис. 2. Переваги та недоліки різних інструментів внутрішніх комунікацій
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Для детального розгляду комунікаційних проблем М. Х. Мескон, М. Альберт і
Ф. Хедоурі [1] запропонували циклічну модель, що дозволяє досліджувати різні типи проблем
у комунікаціях, ґрунтуючись на структурі моделі і зв’язках між її елементами. Виходячи з
елементного складу моделі, виокремлено такі групи перешкод, що стосуються: 1) комунікатора
або комуніканта. Виділяються три основні типи комунікаційних проблем:
біологічні, психологічні, соціологічні;

2) повідомлення: проблеми стилістики повідомлення, його мовного словника і можливості
однозначного трактування; 3) каналу прямого і зворотного зв’язку; 4) кодування (декодування)
повідомлення і відгуку (проблеми пошуку ідентичності).

До суттєвих перешкод у налагодженні ефективних комунікацій Г. В. Осовська [13] відносить
авторитарне ставлення адміністрації до підлеглих, нечіткість або небажання керівників
виконувати свої обов’язки, відсутність здорової атмосфери у розробленні ділової політики і
мотивації для спілкування працівників між собою, неправильне визначення прав і
відповідальності тощо, а також ряд суб’єктивних факторів, що знижують ефективність контактів
між окремими працівниками: різне тлумачення понять, різний рівень знань, різний емоційний
стан та інше. Відповідно автором [13] виокремлено такі основні типи комунікаційних перешкод:
1) конкуренція між повідомленнями; 2) сприйняття повідомлення адресатом; 3) мова, логіка,
абстракція; 4) статус особи, яка надсилає повідомлення; 5) опір змінам.

Фролов С. С. [14] виділяє дві групи комунікаційних проблем в організації: проблеми
структурних комунікацій, пов’язані з бар’єрами, що виникають у процесі передачі інформації,
коли функції кожного підрозділу чітко і однозначно не визначені; проблеми міжособистісних
комунікацій, пов’язані з поведінковими аспектами діяльності організації.

При цьому автор не враховує, що існують перешкоди, пов’язані і з процесом передачі
інформації, і з міжособистісними відносинами (перевищення реальних можливостей системи
комунікацій і людей, які до неї входять, обробляти інформацію; труднощі в отриманні
зворотного зв’язку; спрощена інформація; конкуренція між повідомленнями; велика кількість
напрямів отримання інформації тощо).

Схожий підхід пропонує Сиротіна К. В. [15], додаючи до структурних і міжособистісних
комунікативні проблеми, пов’язані із відсутністю взаєморозуміння між співробітниками
різних підрозділів.

Інші дослідники до перешкод відносять фільтрацію, інформаційне перевантаження, ґендерні
відмінності [16]; відсутність корпоративної ідентичності, обмежену інформаційну ємність
сприйняття, проблему адресності каналів і контенту, неврахування інформаційних запитів
аудиторії [17]; проблеми, пов’язані із цілепокладанням, структурою підприємства, технічні та
особистісні проблеми [18] та ін.

У цілому, дослідники виокремлюють велику кількість проблем за звуженими напрямами:
враховуючи лише соціальні, психологічні чи інші типи перешкод. Відсутній комплексний
підхід, що дозволяє підприємству систематизувати існуючі бар’єри з метою їх більш ретельного
аналізу (наявності, передумов та ступеня ймовірності виникнення) та прийняття відповідних
управлінських рішень щодо мінімізації впливу чи повної їх ліквідації. Перешкоди не
виокремлюються за елементами системи комунікацій, хоча названі ними причини
незадовільного інформаційного обміну добре вписуються у запропоновану у [19] концепцію
виділення технічної, соціальної, управлінської та інформаційної підсистем. При цьому ми
пропонуємо виокремити економічний напрям комунікаційних перешкод і розмежувати
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розглянуті вище типи бар’єрів за визначеними напрямами (рис. 3). Також вважаємо доцільним
виокремлення наслідків, спричинені неефективними комунікаціями під впливом
організаційних, соціально-психологічних, технологічних, інформаційних, економічних груп
комунікаційних перешкод і можливих варіантів рішень при їх настанні.

Доцільно зазначити, що більшість рішень, поданих на рис. 3, несуть у собі зміни
кардинального характеру, які при цьому супроводжуються значними витратами часу та коштів.
Для їх уникнення необхідно насамперед побудувати механізм оцінки негативного впливу
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на комунікаційний процес із акцентом на
аналіз передумов виникнення та ймовірність настання комунікаційних перешкод. Доцільним
є також проведення заходів із попередження чи мінімізації рівня ризику виникнення
комунікаційних перешкод.

Відповідно для мінімізації впливу чи подолання кожного із зазначених бар’єрів існують
певні заходи, зокрема такі: 1) впровадження, заміна або модернізація інформаційної системи
управління підприємством або її окремих модулів; 2) удосконалення та модернізація технічної
інфраструктури комунікацій та програмного забезпечення; 3) удосконалення інформаційного
забезпечення діяльності підприємства; 4) розроблення або вдосконалення зовнішньої та
внутрішньої комунікаційної стратегії; 5) підвищення комунікаційної грамотності працівників;
6) удосконалення організаційної структури управління підприємства та забезпечення її
комунікаційної гнучкості; 7) дотримання принципів [20] формування системи внутрішніх
комунікацій на підприємстві.

Застосування зазначених та ряду інших заходів повинно бути комплексним, враховувати
особливості всіх учасників даного процесу комунікації, і насамперед мати в основі принцип
зворотного зв’язку (зокрема, при подоланні особистісних перешкод). Тільки тоді буде досягнута
основна мета застосування формування за рахунок підвищення рівня лояльності та
вмотивованості персоналу здорової корпоративної культури, яка підтримує стратегію розвитку
бізнесу та допомагає досягти мети підприємства. В іншому випадку – необхідно приймати
виокремлені рішення з метою вже не підвищення ефективності, а збереження існуючого
рівня розвитку підприємства.

Отже, результати проведеного дослідження дозволяють розробити на їхній основі механізм
управління комунікаційними процесами на промисловому підприємстві. Зокрема,
виокремлені групи можливих перешкод ефективного управління комунікаціями дозволять
розмежувати визначені типи бар’єрів за кожним із етапів передачі інформації у схемі організації
внутрішнього та зовнішнього комунікаційного процесу промислового підприємства, що, в
свою чергу, формує підґрунтя для вибору найбільш раціонального показника визначення
ефективності комунікаційного процесу за обраними напрямами, здійснення більш точної
процедури оцінювання, а також для аналізу отриманих незадовільних значень і передумов
їхнього виникнення. При цьому врахування усіх можливих факторів впливу на організацію
комунікаційного процесу промислового підприємства дозволяє йому попереджувати
виникнення негативних наслідків впливу комунікаційних перешкод, знижувати або нівелювати
вплив на початку комунікаційного процесу.

Відповідно, результати даного дослідження будуть покладені в основу розроблення
розгалуженої схеми організації комунікаційного процесу та механізму управління ним на
промисловому підприємстві.
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УДК 332.122:316.334.55
Х. М. Семенишин,
Моторно-транспортне
страхове бюро України

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „СІЛЬСЬКІ
ТЕРИТОРІЇ”: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

АСПЕКТ
У статті сформульовано визначення категорії „сільські території”, обґрунтувано

суб’єктів та об’єкти, що до них належать.

In this paper, the definition of the category of „rural area”, studies subjects and objects that
belong to them.

Ключові слова: сільські території, село, сільська громада, соціальна інфраструктура,
сільськогосподарські підприємства.

Українське село, незважаючи на сукупність негативних зовнішніх і внутрішніх факторів,
продовжує розвиватися, але темпи цього процесу нікого не влаштовують: ні уряд, ні мешканців
села, ні керівників сільськогосподарських підприємств. Для позначення багатоаспектності
сільського розвитку все частіше використовують поняття „сільські території”. Комплекс
проблем щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій України є новим напрямом
вітчизняної наукової думки.

Найвизначнішими вченими у сфері дослідження розвитку сільських територій є
М. К. Орлатий, І. В. Прокопа, П. Т. Cаблук, В. В. Юрчишин та інші науковці-економісти.
Актуальні питання, пов’язані з розглядом окремих аспектів досліджуваної проблеми,
відображено в працях О. А. Біттера, О. Г. Булавки, П. І. Гайдуцького, І. Ф. Гнибіденка,
Ю. Е. Губені, О. Д. Гудзинського, Д. Ф. Крисанова, М. Ф. Кропивка, Е. М. Лібанової,
А. В. Лісового, М. Й. Маліка, В. М. Нелепа, О. І. Павлова, К. В. Прокопишак, В. П. Рябоконя,
В. К. Терещенка, Д. В. Шияна, К. І. Якуби. Останнім часом більшість науковців, що займаються
проблемами сільського розвитку, використовують категорію „сільські території”, причому
часто інтерпретація цього терміна в їхніх працях суттєво відрізняється: починаючи від суто
географічного аспекту до виробничо-господарського, соціально-економічного, самоврядного
і навіть екологічного трактування.

Тому завданням даної статті є визначення категорії „сільські території”, обґрунтування
суб’єктів та об’єктів, що до них належать.

У Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року другий
розділ називається „Розвиток соціальної сфери села та сільських територій”. Ця назва є
некоректною, адже соціальна сфера села є одним з основних блоків (на нашу думку,
центральним, одночасно з виробничим та екологічним блоками) сільських територій1. У даній

1
Це буде обґрунтовано нижче, див. рис. 1.

© Семинишин Х. М., 2012
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програмі її розробники трактують сільські території лише в їх просторовому географічному
аспекті [1, с. 6].

Визначення сільських територій подано в документах Організації по економічному
співробітництву і розвитку (ОЕСР). Воно звучить так: сільські території або сільський регіон
(район) охоплює людей, територію та інші ресурси суспільного ландшафту і маленьких
населених пунктів за межами безпосередньої сфери економічної активності великих міських
центрів. А критерієм віднесення поселення до міста чи села є густота населення понад 150
людей на 1 км2 [2, с. 71].

Зауважимо, що з даного визначення випливає, що у Європі до сільських територій відносять
і невеликі міста, тобто відмінність між селом і невеликим містом (за способом життя, розвитком
соціальної інфраструктури, рівнем доходів) у них фактично нівельована. Проте в Україні це
лише намагаються досягнути. На нашу думку, лише одного критерію (густоти населення)
мало для визначення сільських територій.

Закон Республіки Казахстан „Про державне регулювання розвитку агропромислового
комплексу і сільських територій” визначає сільські території як сукупність сільських населених
пунктів і прилеглих до них земель [3].

Дане визначення позитивно відрізняється від попереднього тим, що не включає до сільських
територій міста, але залишається досить обмеженим, тому що включає в цю категорію лише
поселенську мережу і землю.

Російські вчені В. М. Баутін та В. В. Козлов дещо розширюють розглянуті вище визначення:
на їх думку, „сільська територія – це земельний простір за межами урбанізованих територій,
що населений людьми та характеризується спільністю певних ознак (природних, історичних і
т.д.)” [4, с. 3].

Лаконічно точне визначення сільських територій пропонує один з найвідоміших (у цій
сфері науки) українських учених професор І. В. Прокопа: „… це не тільки „просторовий”
ресурс, але й розташовані на території усі інші ресурси, в тому числі (і насамперед) людські,
тобто населення зосереджене в поселеннях” [5, с. 50].

Про населення згадувалось і в попередніх визначеннях, тому основний акцент необхідно
робити на словах „інші ресурси”. Маються на увазі сільськогосподарські угіддя, ліси,
водоймища, тваринницькі ферми, сільськогосподарські та несільськогосподарські
підприємства будь-якої форми власності, соціальна і виробнича інфраструктура, осушувальні,
зрошувальні та інші споруди.

Визначаючи сільські території, академік В. В. Юрчишин особливо наголошує на
багатоаспектності їх функцій та характеристик: „Сільська територія у сучасному розумінні
являє собою складну і багатофункціональну природну, соціально-економічну й виробничо-
господарську структуру та характеризується сукупністю властивих кожній з них
особливостей” [6, с. 7].

В комплексній програмі „Перспективи агропромислового комплексу та розвитку сільських
територій Івано-Франківської області у 2005–2010 роках і на період до 2015 року” сільські
території не ототожнюються з територіально-просторовим утворенням. Вони розглядаються
як системне явище (утворення), яке, крім певної території, як такої, охоплює (включає в орбіту
свого буття) все те, що у тій чи іншій формі функціонує на ній або є її „фізичною” складовою.
Ця програма виділяє такі складові сільських територій [7, с. 7–8]:
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– сільську громаду (общину) як визначальний соціальний осередок функціонування
сільської території. Вона об’єднує всіх без винятку громадян, які проживають на даній території,
незалежно від того, де вони працюють – на даній території чи поза її межами;

– село (сільське поселення) як соціально-побутовий, а також тією чи іншою мірою
безпосередньо виробничий осередок, адміністративний і соціально-культурно-побутовий
центр, своєрідна „столиця” кожної сільської території;

– органи місцевого самоврядування та інші громадські організації (структури), що
розташовані і діють на даній сільській території;

– соціальну і виробничу інфраструктуру, що діє на даній сільській території і забезпечує
потреби її функціонування і розвитку;

– сільськогосподарські угіддя, на яких здійснюється виробництво продукції рослинницьких,
включаючи багаторічні насадження, галузей;

– тваринницькі та інші виробничі приміщення, незалежно від місця їх розташування – у
сільському поселенні чи поза його межами;

– зрошувальні, осушувальні та інші споруди;
– природоохоронні (екологозабезпечуючі) та інші лісові насадження, включаючи власне

лісові ділянки;
– заготівельні, переробні та інші підприємства та організації, що є безпосередньо

виробничими або обслуговуючими структурними утвореннями, незалежно від того, у чиїй
власності вони перебувають;

– сільськогосподарські підприємства різних форм власності та інші виробничі, управлінські,
господарюючі структури, незалежно від форм власності, на яких вони засновані, організаційно-
правових типів, спеціалізації тощо [7, с. 7–8].

Це визначення безсумнівно є всеохоплюючим: у ньому чітко відображена і виробничо-
господарська, і соціально-економічна складова сільських територій. Але економічна система
не може стабільно розвиватися без підтримання екологічної рівноваги в біосфері. Сільське
населення повинно турбуватися про наступні покоління, щоб залишити їм основний сільський
ресурс – ґрунт, в тій, а можливо, навіть кращій родючості, ніж на сьогодні. Це саме стосується
охорони атмосфери, місцевих водоймищ, флори та фауни. Тому, на нашу думку, сільські
території, одночасно із виробничою та соціальною, повинні включати також і екологічну
сферу (рис. 1).

Відповідно, спираючись на всі наведені вище визначення, можна обґрунтовано
констатувати, що сільські території – це обжита місцевість поза територією міст з її природними
ресурсами, основними засобами, соціально-культурно-побутовими умовами та населенням,
що здійснює соціальні, виробничі та екологічні функції.

З цього визначення випливає, що сільські території характеризуються економічною
ефективністю, екологічною безпекою і соціальною справедливістю. При цьому саме соціальна
сфера села виступає пріоритетним критерієм розвитку сільських територій, адже саме
задоволення різноманітних потреб людини (селянина), на нашу думку, є основною метою
такого розвитку.
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Рис. 1. Функціональна структура сільських територій
Необхідно зазначити, що стабільність діяльності підприємств є основою сталого розвитку

сільських поселень, на території яких ці підприємства функціонують. З іншого боку, економічна
стійкість господарюючих суб’єктів (стійкість виробництва) залежить від соціального розвитку
села. Комплексний підхід до управління економічною стійкістю підприємств і соціальним
розвитком села дозволяє підвищити соціально-економічний рівень життя населення. Однак
при цьому виникають проблеми визначення пріоритетів розвитку. Одні економісти
пріоритетом у розвитку сільських територій визначають їх соціальний розвиток, при якому
створюються умови для розвитку сільськогосподарського виробництва. Реалізація програм
соціального розвитку, на їхню думку, забезпечить притік до села кваліфікованих кадрів, які
прискорять перехід до інноваційної моделі розвитку окремих форм господарювання.

Інші економісти наполягають на тому, що реалізація цільових галузевих програм дозволить
створити нові робочі місця, а притік робочої сили на село забезпечить новий імпульс їх
соціальному розвитку, що підвищить стійкість розвитку сільських територій. Вибір пріоритетів
залежить від концептуальних підходів вибору стратегії розвитку сільських територій. Є два
напрями розвитку ринкової економіки, які відрізняються своїми цілями: соціально-
орієнтований і гуманістичний.

Головною метою соціально-орієнтованої ринкової економіки є отримання максимального
прибутку. Забезпечення якості життя населення – мета вторинного рівня. Причому досягнення
якості життя передбачається шляхом формування державної системи: із суб’єктів
господарювання ця проблема знімається. Соціально-орієнтована економіка покладена в
основу сформованої аграрної політики України. Вона знайшла своє відображення у всіх
цільових програмах, що реалізуються на сільських територіях. Держава реалізує соціальні
програми, спрямовані на підвищення якості життя населення. Одночасно на кожній території
передбачається реалізувати цільові галузеві програми, що забезпечують створення нових
робочих місць. На практиці, за нестачі коштів, галузеві програми активно реалізуються лише
в деяких регіонах. Унаслідок цього створення соціальних умов не забезпечує сталого розвитку
сільських територій. Відтік трудових ресурсів із села продовжується через відсутність робочих
місць.
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Глобальною метою гуманістичної економіки є підвищення добробуту людей. Прибуток
господарюючих суб’єктів, як і державна система якості життя населення, стають лише засобами,
інструментами для досягнення глобальної мети. Гуманістична економіка, що ґрунтується на
державно-приватному партнерстві, більше сприяє розвитку сільських територій. До речі,
академіки О. М. Онищенко і В. В. Юрчишин обґрунтували термін „селяниноцентризм” як
ідеологічний та методологічний фактор розбудови сільських територій [8, с. 26].

Серцевиною сільських територій є соціальна складова (людина), заради інтересів якої
формується і діє вся система, а її функціонування повністю залежить від соціального чинника,
сукупності громадян, які живуть у селі, формують і розвивають, забезпечують конкретну
соціально-економічну результативність сільських територій. Жодна державна, комунальна
чи будь-яка інша структура не може діяти на сільських територіях без дозволу сільської громади
і тим більше діяти на них „по-своєму”, з порушенням визначених нормативно-правових
положень.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ

СИНЕРГЕТИКИ
Досліджено процеси модернізації податкової служби з методологічних позицій

економічної синергетики, обґрунтовано їх біфуркаційний характер, проаналізовано чинники,
що впливають на процеси модернізації в умовах невизначеності.

The processes of modernization tax service of methodological positions of economic synergy
grounded their bifurcational character analyzes factors that influence the processes of
modernization in the face of uncertainty.

Ключові слова: модернізація, податкова служба, синергетика, точка біфуркації,
траєкторії розвитку.

Статус представника держави вимагає від органів податкової служби здійснювати свою
діяльність на належному рівні відповідно до наданої компетенції та адекватно реагувати на
зовнішні й внутрішні виклики cьогодення. Тому для державної податкової служби завжди є
актуальними питання її розвитку з метою побудови високоефективної державної установи
європейського рівня, яка діє з урахуванням принципів неупередженості, законності, прозорості,
користується довірою і підтримкою суспільства та забезпечує отримання сталих доходів до
державного бюджету.

Про важливість питання модернізації органів державної податкової служби свідчать
результати аналізу нормативно-правових актів і документів офіційного порталу Державної
податкової служби України (sts.gov.ua). Удосконалення діяльності податкової служби
розпочалося у 1996 році з підписання Указу Президента України „Про створення Державної
податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій” і постанови
Кабінету Міністрів України від 15.11.1996 року № 1385 „Про забезпечення діяльності Державної
податкової адміністрації України”. Здійснення послідовних заходів з модернізації державної
податкової служби розпочато у 1997 році з розробки Концепції та Стратегічних напрямів
розвитку державної податкової служби України [1].

Ідеї широкомасштабного реформування організаційної структури, інформаційної системи,
методів роботи та взаємовідносин з платниками податків, а також удосконалення процесів
управління персоналом, законодавчого та статистичного аналізу, аудиту та механізму звітності
було відображено у Програмі модернізації державної податкової служби, початком реалізації
якої став 2004 рік.
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У 2005 році Державною податковою адміністрацією України знову було переглянуто
підходи до виконання окремих робіт щодо модернізації, здійснено їх перегрупування, уточнено
обсяги, розроблено та наказом ДПА України від 14.04.06 р. № 204 затверджено Детальний
план дій за реструктуризованим Проектом „Модернізація державної податкової служби – 1”.
Основними причинами реструктуризації Проекту стало те, що терміни отримання конкретних
результатів були занадто віддалені. При його розробці не було враховано незадовільний стан
забезпечення підрозділів податкових органів комп’ютерно-комунікаційною технікою, існувала
також нагальна потреба у більш ефективному використанні коштів, залучених у вигляді позики
Світового банку, та коштів Державного бюджету України. Крім того, в Україні передбачалося
проведення адміністративної реформи.

Незважаючи на затримку, результати Проекту свідчать, що технологічні, організаційні,
управлінські нововведення у податковій службі сприяли її перетворенню у сервісну службу,
яка діятиме за європейськими зразками. Зокрема, введений у 2008 році в експлуатацію
Інформаційно-довідковий департамент забезпечує дистанційне спілкування з клієнтами. У
рамках проекту консолідації було скорочено кількість районних податкових інспекцій (створено
358 ДПІ проти 469) і проводяться подальші заходи щодо укрупнення ДПІ районного рівня.

З 2007 року на центральному рівні почала функціонувати автоматизована система із
забезпеченням доступу обласним ДПА, відбору платників податків і визначення
першочерговості для включення до плану-графіка проведення документальних перевірок
суб’єктів господарювання, що сприяло удосконаленню бізнес-процесу проведення
контрольно-перевірочної роботи.

У березні 2011 року розпочалося автоматичне відшкодування податку на додану вартість,
чому передувало запровадження системи електронної звітності з податку на додану вартість,
яка також дозволила значно зменшити кількість зустрічних перевірок за рахунок аналітичної
роботи і одночасно розширити базу оподаткування. Фактично, це перше реальне втілення
фрагмента ризикоорієнтованої системи адміністрування податків.

У частині впровадження інформаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень
розпочалася дослідна експлуатація підсистем „Податковий блок”: реєстрація платників
податків, обробка податкової звітності та платежів, облік платежів, податковий аудит.
Впровадження систем „Податковий блок”,,,Управління документами” та модернізація
основних бізнес-процесів повинні забезпечити централізацію накопичення та обробки даних,
створити фундамент для подальшої модернізації інших функцій державної податкової служби.
Зокрема, логічним наслідком упровадження системи „Податковий блок” є формування нової
організаційної структури ДПС України, побудованої за функціональним принципом, та
скорочення непродуктивних витрат на утримання податкових органів з одночасним
підвищенням ефективності їх роботи.

Реальним кроком для створення сучасної служби європейського зразка та вдосконалення
системи адміністрування податків є створення Центру сертифікації ключів електронного
підпису.

З метою полегшення ведення бізнесу в Україні також запроваджується електронний сервіс,
який дозволить оперативно інформувати платників податків про виявлені під час комп’ютерної
звірки податкових декларацій помилки. Запровадження електронного обміну повідомленнями
про відкриття/закриття рахунків між фінансовими установами та органами державної
податкової служби дозволило скоротити термін обміну інформацією з тижня до одного дня.
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До кінця 2013 року планується видати пластикові електронні картки найбільш активним
платникам податків (представникам юридичних осіб, а також фізичним особам-підприємцям).
Протягом наступних трьох років буде здійснено поетапний перехід на безпаперову технологію
взаємодії ДПС України з усіма платниками податків шляхом випуску електронних карток і
створення інфраструктури їх приймання.

Серед інших заходів електронного сервісу для платників податків передбачено перетворення
веб-ресурсів податкової служби в Єдиний веб-портал органів ДПС України. Це забезпечить
можливість платника податків самостійно виконувати свої податкові зобов’язання.

Крім того, важливим етапом у перетворені податкового відомства у високоякісну сервісну
службу є створення Окружної державної податкової служби – єдиного національного офісу
по роботі з великим бізнесом. Офіс почав функціонувати з 2012 року за принципом,,one
stop”: у ньому працюють не лише кращі спеціалісти, але й запроваджені такі послуги, як
реєстрація, консультація, у тому числі й через Internet, прийняття звітності, видача довідок
тощо.

Отже, аналіз результатів модернізації, навіть поверхневий, доводить, що вони мають
синергетичний характер, оскільки не можуть бути отримані виключно завдяки поліпшенню
тільки або податкової політики, або організаційної структури, або виконавчого управління чи
операційних процедур, або інформаційних технологій, навчання персоналу, освіти та
проінформованості платників податків тощо. Більше того, мета Проекту не може бути
досягнутою шляхом зосередження лише на специфічних податках, платниках чи регіонах.
Досягнення визначених цілей модернізації податкової служби вимагає узгодженого
реформування всіх зазначених складових, чого досягнути складно без відповідного науково-
методологічного підгрунття.

Необхідно зазначити, що процеси реформування вітчизняної податкової системи не
залишаються поза увагою науковців, органів державної влади, представників неурядових
організацій, громадськості. Доказом такої зацікавленості є численні науково-практичні
конференції, семінари, а також акція протесту „Податковий майдан”, яка відбувалася протягом
листопада-грудня 2010 року. Організація та проведення таких заходів спрямовані на пошук
шляхів і методів удосконалення податкової системи у цілому та модернізацію державної
податкової служби зокрема. Результати дослідження проблем розвитку податкової сфери
були предметом дослідження багатьох вітчизняних учених. Серед них М. Азаров, В. Білоус,
З. Варналій, В. Вишневський, В. Геєць, Т. Єфіменко, С. Льовочкін, І. Луніна, П. Мельник,
А. Новицький, В. Опарін, А. Соколовська, Л. Тарангул, К. Швабій, Ф. Федосов, Ф. Ярошенко.

Водночас дослідження проблем модернізації державної податкової служби залишаються
на другому плані і представлені у вітчизняній літературі дуже стисло. Разом з тим саме ця
державна установа повинна не лише ефективно функціонувати у сучасних cоціально-
економічних умовах, наповнюючи державний бюджет країни, але й постійно розвиватися з
урахуванням напрямів реформування системи оподаткування та структурної перебудови
економіки країни у цілому.

Тому для податкової служби важливими є методологічні підходи, які дозволяють не лише
глибше проникати у сутність процесів її модернізації, але й досліджувати при цьому
взаємозв’язки між усіма елементами, що складають податкову службу, та зовнішніми
установами.
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Одним із прогресивних і продуктивних методів сучасної науки, що дозволяє аналізувати
розвиток складних систем, є синергетика. Принципова відмінність синергетичного підходу
від класичних методів дослідження полягає у виявлені фундаментальної ролі самоорганізації
у нелінійних відкритих динамічних системах [2].

Тому метою цієї статті є обґрунтування нових методологічних підходів до вирішення
проблем модернізації ДПС з позицій економічної синергетики.

Великий енциклопедичний словник визначає синергетику як науковий напрям, що вивчає
зв’язки між елементами структури (підсистемами), які утворюються у відкритих системах
(фізико-хімічних, біологічних, соціальних, психологічних, технічних) завдяки інтенсивному
(потоковому) обміну речовиною й енергією з навколишнім середовищем у нерівноважних
умовах. У таких системах спостерігається узгоджена поведінка підсистем, у результаті чого
зростає ступінь їхньої впорядкованості, тобто зменшується ентропія [3, с. 351].

У найкоротшому визначенні синергетика є теорією самоорганізації систем різної природи.
Синергетичні закономірності проявляються лише у відкритих системах, тобто таких, які

взаємодіють із навколишнім середовищем. Крім того, синергетичні закономірності
проявляються лише у складних системах. Тобто явище самоорганізації (утворення нових
структур) можливе лише в системах з достатньо значною кількістю елементів. Податкова
служба, яка є складною системою, реформується, виходячи з необхідності врегулювання
певних соціально-економічних відносин. При цьому відбувається обмін інформацією не лише
між підрозділами податкової служби, а також із зовнішніми установами.

У синергетиці зміни розглядаються лише як нестійкий стан системи, її перебування в точці
біфуркації, а не як якісна її динаміка. З цього випливає, що зміни, які відбуваються у податковій
службі у контексті виконання проекту модернізації, ще не означають неодмінне поліпшення
її якісних характеристик. Доказом цього є висновки, наведені у Кінцевому звіті Наглядової
ради з питань реалізації проекту модернізації державної податкової служби України – 1 [4]. У
цьому звіті, зокрема, зазначено, що податковій службі ще не вдалося трансформувати
податкову систему так, щоб вона стала дійсно сучасною, ефективною, дієвою, прозорою та
неупередженою.

З позицій економічної синергетики, модернізація державної податкової служби може бути
визначена як складний процес системних взаємодій, що виникає під впливом зовнішніх і
внутрішніх флуктуацій (коливань) і який приводить податкову службу у точку біфуркації –
„межі стійкості” та виникнення кількох можливих траєкторій її подальшого розвитку.

Е. Петерс визначає біфуркацію як „явище, яке полягає в тому, що нелінійна динамічна
система набуває удвічі більше рішень порівняно з тим, що було до досягнення критичного
рівня” [5]. Поведінка будь-якої системи поблизу точки біфуркації завжди істотно
ускладнюється.

Для розуміння всієї складності процесів модернізації, які зумовлюють вибір того чи іншого
рішення, була зроблена спроба досить формально визначити вид його функції:

W = f (S, N, М, Z, A),
де W – вибір в умовах невизначеності та випадковості; S – множина чинників, що піддаються

суб’єктивному впливу індивидів; N – множина зовнішніх чинників, регулювати які неможливо
( непередбачені обставини, випадкові реакції зовнішніх агентів); М – множина зовнішніх
чинників, що впливають на вибір; Z – множина внутрішніх чинників, що впливають на вибір;
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A – множина можливих альтернатив, що виникають у процесі модернізації унаслідок
нелінійної взаємодії її учасників.

Тобто складність і нелінійність вибору в умовах зростаючої невизначеності та
нерівноважності процесів розвитку податкової служби визначається множиною певних
чинників. Зокрема, це техніко-економічні (наявність джерел фінансування, матеріально-
технічної бази, розвиненої інфраструктури), організаційно-управлінські (стиль управління,
взаємодія між підрозділами, співробітництво), юридичні (наявність нормативної бази, яка
регламентує інноваційну діяльність, охороняє інтелектуальну власність, сприяє трансферу
технологій), соціально-психологічні (матеріальне стимулювання творчої праці, суспільне
визнання, сприйняття чи опір змінам) тощо.

Необхідно зазначити, що великий вплив на нелінійність вибору має мотивація суб’єктів, а
також ступінь їхньої поінформованості про наявні альтернативи.

Доцільно також проаналізувати вплив на процеси модернізації зовнішніх і внутрішніх
чинників. Зовнішні чинники відображають стан розвитку економіки країни та ступінь її
інтегрованості у світову економіку і міжнародні економічні інститути, характер політичної
системи, досконалість і сталість нормативно-правового забезпечення, співвідношення
політичних сил і партій, обсяги фінансування, наявність ринку інновацій та інформації про
альтернативи.

Внутрішні чинники – це стан матеріально-технічної бази, забезпеченість комп’ютерно-
комунікаційною технікою, рівень професійної компетенції працівників, взаємодія між
підрозділами, корпоративна культура, вплив груп спеціальних інтересів, здібність до лідерства
керівного складу, здібності адаптації працівників до нововведень, очікувані вигоди (зростаюча
віддача) від модернізації, кількість учасників, зацікавлених в інноваціях, їх мотивація.

Крім того, неготовність працівників податкової служби до нововведень, складність
управління діяльністю підрозділів податкової служби в умовах модернізації, непослідовний
або поверхневий характер здійснення необхідних перетворень, невкоріненість традицій
законослухняної поведінки серед платників податків – ці та інші чинники також зумовлюють
біфуркаційні механізми модернізації податкової служби.

Отже, функція вибору визначається множиною можливих альтернатив, але свідомий
суб’єктивний вплив може здійснюватися лише на частину з них. Вибір конкретного сценарію
проведення змін залежить від оцінки результатів кожної з можливих альтернатив і визначається
ступенем взаємодії між підрозділами всіх рівнів податкової служби, окремими працівниками
і керівництвом, а також величиною одержуваних синергетичних ефектів.

Значна кількість чинників і різні варіанти їх поєднання визначають перебування органів
податкової служби у процесі їх модернізації у точках біфуркації, в яких навіть незначні рухи
можуть вплинути на хід розвитку. У зв’язку з цим корисним є вміння визначати, чи далеко від
такої точки перебуває система. Для цього потрібно вивчити залежність системи від зовнішніх
параметрів у математичних моделях.

На думку К. Штайльманна, будь-яка сфера в перехідних економіках – фінансова, виробнича,
маркетингова – перебуває в „ситуації глобального біфуркаційного хаосу” [6]. А у точках
біфуркації все визначає випадковість. Тому у момент біфуркації система через випадковість
вибору може піти не оптимальним шляхом свого розвитку, що необхідно також враховувати
при здійснені подальшої модернізації податкових органів.
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З позицій економічної синергетики можна виокремити ще кілька важливих особливостей,
що можуть вплинути на процеси модернізації податкової служби, зокрема „операційна
замкненість”. Вона виявляється у частковому або повному ігноруванні сигналів із зовнішнього
середовища (появи новинок на ринку інформаційних технологій, зміни у законодавстві тощо).
Тому замість очікуваних радикальних змін можуть відбуватися лише незначні переміщення,
а сама система залишається на тій самій траєкторії розвитку. Необхідно також враховувати,
що посилення розбалансованості та непов’язаності у технологічних, фінансових, соціальних і
організаційних механізмах функціонування податкової служби також посилює біфуркаційний
характер її перетворень у процесі модерізації.

Недостатність достовірної інформації про майбутній стан органів податкової служби
внаслідок нововведень може призвести до того, що не лише її працівники, але й платники
податків прагнутимуть консервації тих норм і правил, досвід застосування яких вони мають.
Як наслідок, у процесі модернізації через переважання механізмів негативного зворотного
зв’язку флуктуації (коливання) будуть зменшуватися, а спроби здійснити якісні зміни можуть
завершитися відкатом на попередню траєкторію розвитку.

Крім того, у процесі модернізації підрозділів ДПС формування, зберігання та надання
інформації, якою вони володіють, відбувається в нестійкому середовищі. Це означає, що
незначні флуктуації з боку зовнішнього чи внутрішнього середовища можуть мати значні
наслідки. Тобто органи податкової служби як нелінійні системи в умовах невизначеності
реагують на щонайменші флуктуації і тому непередбачені події, збіг обставин чи незначні
зміни у величезній кількості чинників зовнішнього і внутрішнього середовища можуть
спрямувати розвиток органів податкової служби несподіваними траєкторіями.

Необхідно також ураховувати, що головна роль у процесах модернізації належить
усвідомленим діям багатьох індивідів (керівники, відповідальні особи за модернізацію,
виконавці), які можуть реагувати на зміни, що відбуваються, залежно від власних інтересів. У
різних політичних, соціальних, економічних умовах колективний ефект взаємодії індивідів може
бути різним: зменшуватися, не мати продовження в одних випадках і призводити до бурхливої
реакції переструктурування в інших. Проте свобода вибору на всіх рівнях функціонування
податкової служби завжди залишається за керівництвом. Інша річ, що вона обмежена „полем
можливостей” розвитку і синергетичними ефектами взаємодій.

Альтернативність вибору у критичних точках біфуркації пов’язана із свідомим вибором
індивідума щодо подальших дій відповідно до своїх переваг, пріоритетів, розуміння
закономірностей розвитку. Серед стохастичних чинників, які відіграють вирішальну роль у
момент біфуркації, особливе значення має також спонтанна і ціннісно-раціональна поведінка
як працівників, так і лідера, чи керівника. Так, у процесі модернізації у точках біфуркації
можуть виникнути принципово нові закономірності поведінки, які радикально відрізняються
від закономірностей, властивих стабільному етапу розвитку органів податкової служби.
Біфуркація може розгортатися як стохастичний процес, насичений подіями, конфліктами,
конкуруючими альтернативами майбутнього, політичними і соціальними ризиками,
наростанням хаотичних процесів. Ця нестійка ситуація загострюється тим, що можливості
вибору істотно ускладнюються умовами невизначеності й обмеженої інформації про набір
можливих подій та їх вірогідний результат.

Отже, у процесі здійснення модернізації органів ДПС необхідно враховувати
невизначеність, нелінійність і нерівноважність цього процесу. Проте для економічної
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синергетики нерівноважність системи – це підстава і для її впорядкованості. Крім того, для
справді радикальних змін потрібно, щоб під впливом зовнішніх і внутрішніх флуктуацій система
опинилася саме в нерівноважному стані. Тому модернізація податкової служби повинна
відбуватися за загальними правилами динаміки складних нелінійних систем і бути пов’язаною
з процесами самоорганізації.

Відповідно до класифікації М. Моїсєєва [7], існує два класи механізмів самоорганізації та
відбору, а саме:

– адаптаційні механізми дарвінівського типу, що забезпечують „самонастроювання”,
поступове пристосування системи, що розвивається, до конкретних умов зовнішнього
середовища. Головна їх особливість – можливість із певною точністю передбачати розвиток
подій, прогнозувати майбутнє;

– біфуркаційні механізми, дія яких веде до галуження шляхів еволюції під час переходу
системи через „пороговий (критичний) стан” своєї організації. Перехід цей неоднозначний і
залежить від випадкових флуктуацій, непередбачуваних зовнішніх дій. Головна їх особливість
– невизначеність майбутнього.

Оскільки зміни у податковій службі можуть мати біфуркаційний характер, який готується
на попередньому етапі їхнього розвитку, але виявляється в біфуркаційний період, виникає
можливість здійснити кілька варіантів змін, зокрема:

– екстремальні – пов’язані з швидким переходом до нового стану за досить короткий
період;

– граничні – пов’язані з додатковим поліпшенням уже існуючих станів;
– парето-ефективні – пов’язані з поліпшенням стану деяких економічних агентів за

незмінного стану інших. У цьому випадку вибирають ту альтернативу, яка не погіршує деяких
припустимих значень;

– комбіновані – що припускають багатоплановий вибір альтернатив і враховують конкретні
механізми вибору на кожному з етапів інституційних реформ.

Характерно, що багато відомих економістів указували на необхідність накопичувати нову
структурну інформацію у процесі здійснення реформ. Зокрема, Є. Гайдар писав, що в цілях
визначення подальшої стійкої траєкторії розвитку потрібна певна інституційна пауза для
накопичення нової інформації [8].

У процесі здійснення модернізації органів податкової служби важливо усвідомлювати,
що реформування може нести в собі як передбачувану (структурну), так і непередбачувану
(ентропійну) інформацію. Структурна інформація може продукуватися у підрозділах, або за
законодавчо встановленими нормами і правилами економічних взаємодій, чи при виконанні
ухвалених законодавчих актів. Ентропійна інформація зумовлена розпадом старих структур і
створенням непрацездатних нових, особливостями поведінки індивідів і колективними
ефектами їхніх взаємодій, закритістю і кулуарністю ухвалення рішень, їх відірваністю від
реальних процесів.

Отже, модернізація податкової служби – це складний нелінійний біфуркаційний процес
виникнення, розвитку і зміцнення норм і правил поведінки, адекватних самоорганізаційним
механізмам сучасного ринку. Ефективність її здійснення залежить від наростання рівня
складності, фрактальності та цілісності, а також від розуміння механізмів самоорганізації та
їхньої ролі в сучасних соціально-економічних процесах. Для того щоб справді змінити якість
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податкової служби, потрібні потужні флуктуації, здатні зруйнувати дію механізму негативних
зворотних зв’язків.

При цьому важливо враховувати, що ефективність діяльності податкової служби залежить
від стану розвитку економіку, досконалості нормативно-правового забезпечення
господарської діяльності, політичної ситуації у країні, стану розвитку культури. Тому говорити
про зміни лише органів податкової служби неправомірно. Під впливом модернізації податкових
органів повинно змінюватися все суспільство, всі його системи і підсистеми, а насамперед
менталітет населення (зростанням його самосвідомості й ініціативності, становлення
громадянського контролю, посилення громадянських ініціатив).

Отже, податкова служба є відкритою нелінійною корпоративною системою, оскільки
узгоджене функціонування усіх її підрозділів залежить не лише від внутрішньої інформації,
важливим є також обмін інформацією із зовнішніми (сторонніми) установами та платниками
податків. Тому при запровадженні нової моделі розвитку державної податкової служби, яку
висвітлив О. Клименко [9] необхідно „... бути готовим до нелінійної динаміки. До ймовірностей
замість причинно-наслідкових траєкторій. До ситуацій наростання хаосу та втрати пріоритету
економіки над політикою в подоланні таких ситуацій. До руху від нерівноваги до рівноваги, до
поєднання рівноваги і деградації, до дисипативного характеру нових структур та інститутів,
що долають деградацію. Тобто потрібне освоєння економічної синергетики як нового бачення
можливостей ринкової трансформації” [10].

Визначаючи мету реформування податкової служби, необхідно ураховувати, що рух до
цієї мети має нелінійний характер. Крім того, для податкової служби як нелінійної системи
мета також є рухомою і „неврівноваженою”, як і саме становлення системи. При виборі мети
потрібно ураховувати також безліч чинників, що впливають на процеси змін, і насамперед це
потенційні можливості податкової служби, у протилежному випадку визначені цілі будуть
абсолютно нереалістичними.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ
У статті розглянуто науково-методичні засади дослідження РІП як інструменту

управління соціально-економічним розвитком регіонів обласного рівня.
Доведено, що оцінка ефективності РІП як чинника соціально-економічного розвитку

областей пов’язана з аналізом суспільної ефективності інвестиційної діяльності регіону.

In the article it is considered scientifically methodical principles of research of RIP as to the
instrument of management socio-economic development of regions of regional level. It is well-
proven that the estimation of efficiency of RIP as a factor of socio-economic development of areas
is related to the analysis of public efficiency of investment activity of region.

Ключові слова: регіональна інвестиційна програма, регіональна інвестиційна
діяльність.

Методичні засади дослідження регіональних інвестиційних програм, з одного боку, є
результатом впливу змістовних особливостей РІП (як форми державного управління
інвестиційною діяльністю у регіонах та інструменту реалізації державної регіональної політики),
з іншого – на неї впливає характер завдань, що стоять перед дослідженням. Зважаючи на це,
основними етапами дослідження РІП є: а) аналіз чинників розроблення та реалізації РІП;
б) вивчення сучасного стану розроблення та реалізації РІП у регіоні, зокрема дослідження
РІП як інструменту активізації інвестиційної діяльності в регіонах та оцінка ефективності РІП
як чинника соціально-економічного розвитку регіонів України; в) обгрунтування напрямів
удосконалення механізму розроблення та реалізації РІП у регіонах, зокрема виявлення
сучасних проблем практичної реалізації РІП, розроблення напрямів підвищення ефективності
управління інвестиційною діяльністю у регіоні та обґрунтування шляхів удосконалення
організаційно-управлінського механізму реалізації РІП з позицій активізації соціально-
економічного розвитку регіону.

Методичні основи дослідження чинників розроблення РІП передбачають виділення таких
їх основних груп:

1. Рівень розвитку нормативно-законодавчої бази, який визначає не тільки зміст і цільову
спрямованість РІП, але й певним чином стандартизує процеси розроблення РІП. Основні
засади та принципи розроблення РІП визначені у „Методичних рекомендаціях щодо порядку
розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” [1],
Законі України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
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соціального розвитку України” [2], Постанові Кабінету Міністрів України „Про порядок
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної
експертизи” [3], „Програмі розвитку інвестиційної діяльності на 2002–2010 роки” [4] та ін.
Основними аспектами дослідження цього чинника є: а) аналіз повноти, якості та сучасності
існуючих методик розроблення РІП, зокрема їх порівняння з кращими іноземними аналогами;
б) оцінка ефективності та результативності дії цих нормативно-законодавчих документів у
процесі реалізації РІП в регіонах України.

2. Зважаючи на те що розроблення РІП покладено насамперед на місцеві органи влади,
важливим чинником є зацікавленість, активність і кваліфікація місцевих органів влади. За
своєю сутністю цей чинник є суб’єктивним, але багато в чому зумовлений й об’єктивними
процесами, зокрема важливістю та необхідністю державного управління інвестиційною
діяльністю, а також існуванням численних соціально-економічних проблем регіонів, у
вирішенні яких провідне місце займає інвестиційна діяльність. Дослідження цих чинників
повинно бути спрямовано насамперед на аналіз: а) законодавчої активності місцевих органів
влади (постанови обласних, районних і міських рад, розпорядження державних адміністрацій
тощо); б) кількості та змісту зборів, нарад і семінарів за участю державних та підприємницьких
структур; в) результативності цих заходів.

Рис. 1. Загальна схема дослідження регіональної інвестиційної програми як інструменту
управління соціально-економічного розвитку регіону*

* Розроблено автором.

1 етап. Розроблення методологічних і методичних засад дослідження  РІП

2 етап. Аналіз умов і чинників розроблення та реалізації РІП у регіоні

4 етап. Обгрунтування напрямів удосконалення механізму розроблення та
реалізації РІП у регіоні

3 етап. Вивчення сучасного стану розроблення та реалізації РІП у регіоні
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3. Посилення фінансової та соціально-економічної самостійності адміністративних районів
і міст України зумовлено посиленням уваги до розроблення РІП на мікрорегіональному
рівні. У цьому контексті необхідно враховувати змістовні відмінності у характері розроблення
РІП різних територіальних рівнів та оцінка ступеня узгодженості та координації обласних та
місцевих інвестиційних програм. При цьому корисно враховувати досвід взаємоузгодження
інших подібних програм, насамперед програм соціально-економічного розвитку регіонів.

4. Змістовно РІП завжди прив’язана до певного регіону, який відзначається місцевими
соціально-економічними умовами та проблемами, що впливають на характер її розроблення
та реалізації (фінансове забезпечення, галузеву спрямованість, очікувані результати тощо).
Найважливішими з цих чинників є такі: інвестиційний потенціал регіону та соціально-
економічна ситуація в регіоні, яка багато в чому й зумовлює характер існуючих у регіоні
проблем.

5. Поява нових форм господарювання: інноваційних та індустріальних кластерів, територій
із спеціальним режимом інвестування, індустріальних парків, транскордонних утворень тощо.
Включення цих форм у змістовну частину інвестиційної програми на стадії розроблення РІП
можливе у двох аспектах (блоках): 1) як інструмент реалізації РІП у регіоні; 2) як одне з завдань
РІП (створення, розвиток і використання переваг цих прогресивних та ефективних форм
господарювання є важливим інструментом активізації соціально-економічного розвитку
регіонів). Основними напрямами дослідження нових форм господарювання, як чинника
розроблення РІП, є: а) активізація інвестиційної діяльності (обсяги, динаміка та структура
інвестицій, активність вітчизняних та іноземних інвесторів тощо): б) кількість та якість
(інноваційність) інвестиційних проектів у межах цих форм; в) вклад нових форм
господарювання у загальний результат РІП: кількість створених робочих місць, вироблена
валова додана вартість, надходження до бюджету тощо.

Чинники реалізації РІП за регіональною ознакою умовно можна поділити на місцеві та
зовнішні. При цьому дуже важливим є аналіз їх співвідношення за важливістю впливу на
регіональну інвестиційну програму.

1. Серед місцевих чинників насамперед потрібно виділити організаційно-управлінські, які
зумовлюють рівень управління, керованості та контрольованості процесів реалізації РІП.
Указуючи на певний прогрес у розбудові системи управління інвестиційною діяльністю в
регіонах, науковці, зокрема І. В. Яковенко, зазначають про існування ряду проблем, пов’язаних
з виконанням законів та інших законодавчих документів („Програми розвитку інвестиційної
діяльності на 2002–2010 роки”, „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”,
Указу „Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України”,
Розпорядження Кабміну „Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів
виконавчої влади щодо залучення інвестицій...” та ін). Насамперед це стосується забезпеченості
інвестиційних програм необхідними фінансовими ресурсами та створення сприятливих умов
для ведення інвестиційної діяльності [5]. При дослідженні цих чинників важливим є системний
підхід, який передбачає аналіз організаційно-управлінської структури РІП.

2. Поточне фінансово-ресурсне забезпечення РІП, яке є матеріальною основою для
успішного вирішення завдань інвестиційної програми на всіх стадіях (етапах) РІП. Загальні
методичні засади дослідження фінансового забезпечення інвестиційних програм розглянуті
у роботі Л. В. Васюренко [6]. Зауважимо, що при дослідженні цього чинника важливо
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проаналізувати не тільки зазначені у програмі, а й альтернативні джерела інвестування, які
часто з’являються у період виконання даної РІП.

3. Фінансово-економічна, соціальна та екологічна ситуація у регіоні, стан та динаміка якої
можуть кардинально змінити умови реалізації РІП. На це, зокрема, вказує Л. В. Васюренко,
зазначаючи, що розвиток інвестиційних процесів і впровадження інвестиційних програм багато
в чому визначається регіональними особливостями. Ці чинники досить грунтовно розглянуті
у працях М. Долішнього [7], М. М. Недашківського [8], П. І. Акименка [9] та ін.
Найважливішим напрямом моніторингу соціально-економічної ситуації в регіоні є аналіз
фінансово-економічної ситуації, який відображають такі показники: обсяг кредиторської
заборгованості підприємств, фінансовий результат їх діяльності, частка прибуткових
підприємств у загальній їх чисельності та інші. Важливими аспектами дослідження регіону є
також оцінка рівня конкурентостроможності місцевих підприємств, вивчення соціально-
демографічної та екологічної ситуації в області тощо.

На нашу думку, в сучасних умовах особливого значення набуває дослідження
територіально-структурних чинників, які пов’язані з появою нових територіальних форм
господарювання та існуванням значних територіальних диспропорцій у рівні розвитку
господарства районів і міст області. Важливим при цьому є використання порівняльно-
територіального методу, який передбачає широке застосування системи коефіцієнтів та
індексів. При аналізі територіальних пропорцій найбільш доцільним є використання двох
основних показників: територіальних індексів і коефіцієнта локалізації. Перший з них широко
застосовується у регіональній економіці для порівняння одноіменних ознак різних територій,
зокрема рівня соціально-економічного розвитку регіонів, розвитку інвестиційної
інфраструктури, ефективності інвестиційної діяльності тощо. Коефіцієнт локалізації
використовується при порівнянні структурних процесів різних регіонів та при оцінці рівня
територіальної концентрації певного явища в регіоні. Він розраховується як відношення
питомої ваги галузі в структурі виробництва регіону до питомої ваги галузі в структурі
виробництва країни. У нашому дослідженні він може бути використаний при аналізі структури
інвестування у регіоні, вивченні масштабів розміщення окремих видів інвестиційної діяльності
у регіоні тощо.

4. Важливим зовнішним чинником реалізації РІП є особливості державної економічної
політики у регіоні (податкової, бюджетної, інвестиційної, кредитної тощо), які впливають на
структурні господарські процеси та умови фінансово-економічної діяльності.

5. Серед інших зовнішніх чинників реалізації РІП необхідно виділити такі:
а) кон’юнктура на світовому ринку товарів, які випускаються місцевими підприємствами,

що впливає на рівень їх конкурентостроможності (і зрештою на фінансовий та інвестиційний
потенціал) і загалом на зовнішньоекономічний потенціал регіону;

б) міжнародна інвестиційна позиція України, яка, за визначенням Керівництва з платіжного
балансу МВФ, є статистичним звітом, що відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових
активів і пасивів країни. Фінансові компоненти міжнародної інвестиційної позиції складаються
з портфельних, прямих та інших інвестицій, а також з резервних активів, що належать до вимог
країни. Зазначені компоненти інвестицій класифікуються за типами фінансових інструментів
і секторами економіки. Вона не тільки відображає реальний стан інвестиційної діяльності в
Україні, але й впливає на інвестиційну привабливість регіонів;
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в) соціальна та політична ситуація в країні, що серйозно впливає на активність у регіонах
тощо.

При дослідженні чинників реалізації РІП важливо враховувати, що на рівні адміністративних
районів і міст області співвідношення місцевих і зовнішніх чинників змінюється, зокрема, у
напрямі зростання ваги останніх.

Дослідження РІП як інструменту активізації інвестиційної діяльності в регіонах пов’язано
насамперед з оцінкою її результативності. Загальні показники такої результативності закладено
у змісті самого документа, зокрема у розділі „Очікувані результати від реалізації програми”.

Окремі методичні питання дослідження регіональних інвестиційних програм розроблялися
у ряді наукових робіт. Зокрема, В. Г. Бодровим, В. Ф. Мартиненком, В. О. Гусєвим та ін.
розроблені методологічні принципи формування інвестиційної програми розвитку регіону,
визначений зміст її найважливіших термінів, виокремлені основні етапи формування цієї
програми [10]; Т. В. Покотило було проаналізовано підходи до оцінки ролі регіональних владних
структур у створенні сприятливого інвестиційного клімату та прийняття ними ряду
управлінських рішень, які б дозволили істотно впливати на стабілізацію й поліпшення
регіональної інвестиційної ситуації [11]. І. О. Кірносом систематизовано фактори, що
визначають інвестиційний клімат в Україні та розглянуто питання організації системи
моніторингу інвестиційної діяльності [12].

Взаємовідносини РІП та інвестиційної діяльності є складним, двостороннім за напрямом
процесом. Це зумовлює два головних аспекти його дослідження: а) дослідження впливу РІП
на показники інвестиційної діяльності у регіоні та б) аналіз зворотнього впливу інвестиційної
діяльності на особливості реалізації РІП у даному регіоні.

При цьому важливо враховувати, що вплив РІП на інвестиційну діяльність здійснюється у
прямій та опосередкованій формі. Перша з них передбачає безпосередній вплив організаційно-
управлінських заходів, що містяться у існуючих інвестиційних програмах (зокрема, у
Регіональній програмі розвитку інвестиційної діяльності „Харківщина інвестиційна – 2010” та
інших). Основними напрямами таких заходів є розвиток інфраструктури регіонального ринку,
стимулювання довготермінового банківського кредитування, розвиток регіонального
сегмента фондового ринку, застосування механізмів інвестування пенсійних коштів,
підвищення ефективності використання переваг територій зі спеціальним режимом
інвестиційної діяльності, сприяння залученню інвестицій в економіку регіону шляхом розвитку
концесійної діяльності, забезпечення перерозподілу інвестиційних потоків на користь районів
області та аграрного сектору економіки, розроблення та впровадження окремої концепції
залучення інвестицій у науково-технічну та освітню сфери економіки області, забезпечення
збільшення капітальних інвестицій та ефективне їх використання тощо. У процесі дослідження
необхідно проаналізувати стан виконання цих заходів, інформація про які міститься, зокрема,
у рішеннях органів місцевої влади, матеріалах статистичної звітності, органах масової
інформації та ін.

У процесі дослідження важливо загострити увагу на результативності цих заходів як
чинників активізації інвестиційної діяльності у регіоні. На нашу думку, основними показниками
такої результативності є кількісні та якісні зміни інвестиційної діяльності, що відбулися у період
виконання РІП (3–5 років). До кількісних показників, що репрезентують кількісні зміни у
інвестиційній діяльності, необхідно віднести: динаміку обсягів інвестицій в основний капітал,
у тому числі на одну особу населення; напрями трансформації структури інвестування
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(галузевої, відтворювальної, технологічної, за джерелами фінансування); активність іноземного
інвестування (обсяги та структура прямих іноземних інвестицій); послаблення (або посилення)
територіальних диспропорцій у обсягах інвестицій та ін.

До показників, що характеризують якісні зміни в ІД, доцільно віднести: появу нових активних
стратегічних інвесторів, які зацікавлені у довготривалому вкладенні коштів у економіку регіону;
кількість великих інвестиційних проектів і програм, які спільно виконуються державними та
приватними інвесторами (це відображає процеси посилення координації діяльності інвесторів
різних форм власності); утворення та ефективність функціонування нових форм інвестиційної
діяльності – СЕЗ, інноваційних кластерів, індустріальних парків тощо.

Опосередкований вплив РІП на інвестиційну діяльність здійснюється через покращання
умов ІД у регіоні, насамперед через підвищення рівня інвестиційної привабливості області та
її територіальних частин. Наукові засади оцінки такої привабливості розглянуті у численних
працях економістів, насамперед українських (І. О. Бланк, С. В. Іванов, О. В. Олійник,
М. Б. Дацишин, М. Д. Лесечко, А. О. Черемис, М. І. Мельник, Н. П. Мешко, Т. В. Покотило,
Ю. О. Ульянченко, О. І. Винокурова та ін.) та російських (А. М. Дирдонова, Ю. В. Головко,
О. В. Нікітіна, А. О. Спєсівцева, Т. В. Уманець, Д. С. Чернєв та ін.). Щорічну оцінку інвестиційної
привабливості країн і регіонів здійснюють міжнародні рейтингові агенції Institutional Investor,
Business Enviroment Risk Index, Standart & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service,
консалтингова компанія Ernst & Young та ін. На пострадянському просторі цими питаннями
займаються українське агентство „Кредит-Рейтинг” [13], Інститут реформ [14], журнали
„Експерт-Україна” та „Контракти” [15], а також російське агентство „Експерт-РА” [16].

Основними показниками інвестиційної привабливості регіону є: рівень
загальноекономічного розвитку, рівень розвитку інвестиційної інфраструктури, демографічна
характеристика регіону, рівень розвитку ринкових відносин, рівень криміногенних, екологічних
та інших ризиків. Аналіз динаміки загального рівня ІПР та окремих його складових і порівняння
їх із заходами РІП по покращанню інвестиційного клімату у регіоні повинно дати оцінку їх
ефективності.

Аналіз зворотного впливу інвестиційної діяльності на особливості реалізації РІП у даному
регіоні проводиться у таких напрямах:

а) оцінка масштабів і швидкості корегування поточних планів РІП, яке зумовлено змінами
у фінансово-інвестиційній ситуації у регіоні (зміна джерел фінансування РІП; включення
нових суб’єктів інвестиційної програми; виникнення певних проблем з фінансовим
забезпеченням реалізації РІП тощо);

б) аналіз змін у функціональній структурі регіональної інвестиційної програми, які
зумовлені розширенням цілей та завдань РІП (вони, зокрема, пов’язані із затвердженням і
реалізацією нових великих інвестиційних проектів, здатних кардинально вплинути на
інвестиційну стратегію розвитку регіону та ін.);

в) вивчення змін в організаційно-управлінській структурі РІП, які пов’язані з вірогідною
появою додаткових блоків, відповідальних за організацію, контроль, управління, координацію
та моніторинг інвестиційної діяльності у нових формах господарювання.

Оцінка ефективності РІП як чинника соціально-економічного розвитку областей пов’язана
з аналізом суспільної ефективності інвестиційної діяльності регіону. Саме це відрізняє
інвестиційні програми від інвестиційних проектів, для яких головною метою і основним
критерієм результативності є насамперед досягнення економічного ефекту (прибутку).
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У вітчизняній та іноземній науці розглядають РІП як інструмент регіонального, зокрема
соціально-економічного розвитку. У роботах вітчизняних учених В. В. Антонова,
Л. М. Зайцевої, З. В. Варналія, М. Долішнього, В. І. Дармограя, М. О. Плахтія, Ю. В. Полякової,
М. О. Соколова та інших підкреслюється важлива роль інвестиційної діяльності у забезпеченні
та активізації соціально-економічних процесів у регіонах України. Зарубіжний досвід
управління соціально-економічним розвитком на регіональному рівні (аналізу якого
присвячені, зокрема, роботи П. Ю. Курмаєва, Василя Куйбіди та ін.) свідчить про те, що
інвестиційна діяльність і, зокрема, регіональні інвестиційні програми, є важливим
інструментом регіонального розвитку у країнах Європи та інших розвинених країнах.

Оцінка ефективності РІП передбачає визначення основних показників розвитку регіону,
які відображають дію інвестиційних чинників. При цьому необхідно виокремити стандартні
показники, що визначені у розділі „Очікувані результати від реалізації програми” РІП, та
показники, що характеризують загальний рівень СЕРР.

Проведений аналіз змісту діючих в Україні обласних інвестиційних програм (Житомирська,
Запорізька, Івано-Франківська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та інші області) показав,
що найбільш вживаними показниками результативності РІП є: збільшення обсягу іноземних
інвестицій та інвестицій в основний капітал, збільшення кількості підприємств з іноземним
капіталом, зростання виробництва на душу населення, зростання об’сягів випуску продукції
та послуг, зменшення рівня безробіття, збільшення рівня середньої зарплати, збільшення
кількості новостворених підприємств малого та середнього бізнесу, зростання кількості
високотехнологічних підприємств, збільшення об’сягу експорту продукції, збільшення обсягів
імпорту засобів виробництва тощо. Схожі показники оцінки результативності ІД
використовують і ряд іноземних консалтингових компаній, зокрема Ernst & Young, яка
відслідковує інвестиційні проекти, які призвели до створення нових підприємств та / або нових
робочих місць.

Доцільним, на нашу думку, також є застосування системи показників результативності
інвестиційних проектів, які, зокрема, реалізуються в межах СЕЗ і територій пріоритетного
розвитку. Такими показниками є: обсяги освоєння вітчизняних та іноземних інвестицій;
введення в дію потужностей будівель, споруд підприємствами, що реалізують інвестиційні
проекти в Україні; платежі до бюджетів від реалізації інвестиційних проектів, збори до
державних цільових фондів; обсяг виробленої продукції, кількість створених робочих
місць та ін.

На думку більшості фахівців (З. В. Герасимчук, О. О. Другова, В. А. Поповкіна,
І. В. Фірсової та ін.), рівень соціально-економічного розвитку регіону є інтегральним
показником, визначення якого передбачає комплексну оцінку трьох груп показників, що
відображають рівні економічного, соціального та екологічного розвитку. Рівень економічного
розвитку регіону визначають розраховані на одну особу населення регіону обсяги продукції
промисловості, сільського господарства, інвестицій в основний капітал, будівництва,
транспорту і зв’язку, торгівлі та послуг тощо. Рівень соціального розвитку відображають
обсяги введення в дію житла, рівень безробіття, величина середньої зарплати. Рівень
екологічного розвитку регіону представлений показниками забруднення атмосферного
повітря, води та землі, розрахованими на одиницю території регіону. Застосування системи
регіональних індексів дозволяє інтегрувати всі ці показники у один показник і дослідити його
динаміку за період реалізації РІП.
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Важливим аспектом регіонального розвитку є також вдосконалення територіальної
організації господарства, основними напрямами якого є зменшення територіальних
диспропорцій та розвиток сучасних територіальних форм господарської діяльності. Необхідно
проаналізувати дії органів місцевої влади, яка через певні заходи в межах РІП сприяє
територіальному розвитку регіону.

Аналіз ефективності РІП як чинника соціально-економічного розвитку областей доцільно
здійснювати у двох напрямах: 1) оцінювання ступеня виконання проміжних і кінцевих завдань,
закладених у схему регіональної інвестиційної програми, та оцінка з цих позицій результатів
роботи окремих функціональних блоків РІП; 2) порівняльний аналіз динаміки рівня соціально-
економічного розвитку регіону та системи заходів, спрямованих на реалізацію інвестиційних
процесів у межах виконання поточних і стратегічних планів РІП.

Головними методами дослідження ефективності РІП є порівняльно-регіональний, SWOT-
аналіз, економіко-математичний, статистичний (кореляційно-регресійний, факторний,
кластерний аналіз тощо), метод моделювання та ін.

Завершальним етапом дослідження регіональних інвестиційних програм є визначення
напрямів удосконалення механізму їх розроблення та реалізації. Важливо зазначити, що існуючі
наукові праці (А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко, Н. П. Карлова, М. М. Колісник, І. П. Колот та
ін.) спрямовані переважно на обгрунтування шляхів удосконалення механізму управління
регіональною інвестиційною діяльністю в цілому, не акцентуючи уваги на ролі в цьому процесі
регіональних інвестиційних програм.

Згідно з розробленою вище схемою дослідження, цей етап передбачає два підетапи:
розроблення напрямів підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю у регіоні
та обґрунтування шляхів удосконалення організаційно-управлінського механізму реалізації
РІП з позицій активізації соціально-економічного розвитку регіону.

Визначення напрямів удосконалення механізму розроблення та реалізації РІП пов’язано з
вирішенням існуючих у регіоні інвестиційних і соціально-економічних проблем. Дослідження
сучасних проблем практичної реалізації РІП в Україні дозволяє виявити „вузькі” місця в
механізмі розроблення та реалізації РІП і є важливою складовою обгрунтування напрямів
його вдосконалення.

При цьому іноді необхідно не тільки розробити шляхи вирішення окремих проблем регіону,
а й, у необхідних випадках, скорегувати загальну стратегію інвестиційного забезпечення
соціально-економічного розвитку регіону, закладену у регіональну інвестиційну програму.
Зважаючи на високу динамічність і рухливість інвестицій, важливою складовою такої стратегії,
і одночасно необхідною умовою її реалізації, є посилення взаємодії відповідних структур
управління обласними, районними та міськими інвестиційними програмами. Дослідження
цієї взаємодії є важливим напрямом удосконалення організаційно-управлінської структури
РІП.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В данной статье рассмотрены аналитические подходы к причинам возникновения и
стадиям кризисных ситуаций на микроуровне, видам антикризисных моделей управления,
предложены выводы для практических действий по составлению этапов и формированию
систем антикризисного управления на предприятиях.

This article describes the analytical approach to the causes and stages of crisis management
at the micro level, type of crisis management models, proposed conclusions for action on drawing
up the steps and the formation of crisis management systems in enterprises.
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В последние годы предупреждение кризисных явлений стало чрезвычайно важным в
работе предприятий большинства отраслей экономики. Элементы экономического кризиса
на микроэкономическом уровне проявлялись прежде всего в убыточности и низкой
рентабельности, ценовых и структурных диспропорциях, недостаточном уровне
конкурентоспособности, дефиците оборотных средств, неплатежеспособности и т.п.
Указанные обстоятельства актуализируют вопросы организации противодействия кризисным
явлениям в рамках создания действенных механизмов антикризисного управления. Кризис
на микроуровне можно трактовать как:

– потерю платежеспособности, конкурентоспособности, отклонение фактических
результатов от запланированных (в том числе объемов производства, реализации, денежных
поступлений, расходов, прибыли, рентабельности) [1];

– крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации),
угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде [2];

– ограниченную возможность влияния менеджмента на деятельность предприятия с
трудно прогнозируемыми последствиями, которые ставят под угрозу его развитие [3];

– чрезвычайную ситуацию, вследствие которой возникают значительные сбои в
деятельности предприятия [4].

Кризис на предприятиях можно рассматривать и с положительной стороны. Существует
мнение, что кризисы несут в себе потенциал изменений, приводя в движение
трансформационные силы, поддерживающие эволюционное развитие [5]. В частности,
позитивным результатам способствует:

© Минаева Т. С., 2012
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– закрытие нерентабельных производств, что приводит к снижению затрат и повышению
эффективности общественного производства;

– приток капитала в сферы, не пораженные кризисом, после его оттока из кризисных
сегментов экономики;

– концентрация капитала на уровне отдельных субъектов хозяйствования;
– высвобождение ресурсов, вовлеченных в неконкурентоспособное производство;
– ротация управленческого персонала, что обеспечивает рост квалификации, усиление

производительности труда, заинтересованности менеджеров и рабочих в результатах своей
деятельности;

– приобретение опыта в эффективной инвестиционной политике.
Таким образом, с одной стороны, кризис может привести к ухудшению параметров

функционирования хозяйствующего субъекта вплоть до банкротства, а с другой – стать
отправной точкой поступательного движения, развития, совершенствования деятельности.

Предпосылкой запуска механизма развертывания кризиса считается деформация
механизма саморегуляции микроэкономической системы вследствие неэффективного
управления деятельностью предприятия, разрушительного воздействия внешней среды или
невозможности внутренних сил противодействовать кризисным явлениям [6].

На основе подобных утверждений можно сделать вывод, что экономический механизм
возникновения кризиса представляет собой цепь последовательных взаимосвязанных явлений.
Сигналами потенциально неблагоприятного состояния являются отклонения тех или иных
показателей, характеризующих состояние внешней и внутренней среды деятельности
предпринимательских структур от значений долгосрочных тенденций определенных
индикаторов [7]. Подобные негативные ситуации отражаются в финансовых показателях,
сужая возможности предприятий выполнять свои обязательства перед кредиторами.
Банкротство или его вероятность, в свою очередь, являются обобщенными критическими
показателями угрозы возникновения кризисных ситуаций.

Факторы кризисного развития предприятия являются одновременно формой реализации
тех или иных рисков, которые можно разделять на две группы [8]:

1)  независимые от деятельности предприятия (внешние, или экзогенные);
2)  зависящие от деятельности предприятия (внутренние, или эндогенные).
Известный украинский экономист И. Бланк разделяет внешние факторы на три подгруппы:

а) социально-экономические факторы общего развития страны, которые негативно влияют
на хозяйственную деятельность предприятия, непосредственно формируют угрозу его
банкротства; б) рыночные – негативные для предприятия тенденции развития товарных и
финансовых рынков; в) другие, состав которых предприятие определяет самостоятельно с
учетом специфики своей деятельности [9].

Дополняет указанную классификацию Л. Лигоненко, которая выделяет такие кризисные
обстоятельства [10]:

1) по результатам проявления: а) общие, которые приводят к ухудшению условий
осуществления предпринимательской деятельности; б) специфические – ухудшают
перспективы функционирования групп предприятий (отрасли, специализации)
в) индивидуальные – вызывают возникновения ситуации банкротства конкретного
предприятия;
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2) по степени влияния в пределах каждой группы на возникновение кризисных явлений и
ситуации банкротства: а) основные; б) второстепенные;

3) по степени взаимообусловленности: а) независимые, которые вызваны определенными
событиями или тенденциями; б) производные, которые являются следствием проявления
независимых факторов в результате действия причинно-следственной связи;

4) по времени действия: а) постоянные, которые определяют общий уровень угрозы
появления кризисных явлений; б) временные, которые усиливают этот уровень в результате
тех или иных событий;

Западные экономисты часто выделяют три стадии развития кризисной ситуации [11].
Ранняя стадия характеризуется отдельными случаями неэффективности в производстве и
сбыте, которые проявляются в увеличении товарно-материальных запасов при вялотекущих
темпах роста объемов продаж, ускорении оборачиваемости кредиторской задолженности.
Промежуточная стадия отличается нехваткой материалов (вследствие экономии денежных
ресурсов), более частыми проблемами с качеством, приостановкой поставщиками продаж в
кредит, несвоевременной выплатой заработной платы. На поздней стадии кризиса
предприятие в целом находится в состоянии хаоса. Производственные графики не
выполняются, производство сдерживается хроническим недостатком материалов,
увеличивается период погашения дебиторской задолженности. Поставщики требуют расчетов
наличными, а кредиторы – изменения условий кредита.

Несколько иной является классификация стадий кризиса с точки зрения финансового
менеджмента. Первая стадия состоит из двух этапов [12]: на первом этапе предприятие не
имеет свободных средств, чтобы погасить задолженность, на втором – собственный капитал
предприятия не покрывает задолженности. Безусловно, с целью обеспечения непрерывного
функционирования предприятию необходимо  вовремя распознавать и прогнозировать
кризисные явления.

Таким образом, управление предприятием должно быть направлено на решение
следующих основных задач:

а) своевременную диагностику предкризисного состояния и принятия превентивных
мер по предупреждению финансового кризиса;

б) устранение неплатежеспособности предприятия;
в) восстановление финансовой устойчивости;
г) предотвращения банкротства и ликвидации предприятия;
д) минимизации негативных последствий финансового кризиса предприятия.
Антикризисное управление имеет определенные особенности в процессах и

технологиях [13], главными из которых являются:
– мобильность и динамичность в использовании ресурсов, проведении изменений,

реализации инновационных программ;
– осуществление программно-целевых подходов в технологиях разработки и реализации

управленческих решений;
– повышенная чувствительность к фактору времени в процессах управления;
– усиление внимания к предыдущему и следующему оценки управленческих решений и

выбора альтернатив поведения и деятельности;
– использование антикризисного критерия качества управленческих решений при их

разработке и реализации.
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Разработка антикризисной программы предприятия представляет собой обоснованную
совокупность мер, которые должны быть приняты для достижения определенных
стратегических целей и задач. Содержание программы определяется результатами
проведенной диагностики, временными и ресурсными ограничениями. В зависимости от
фазы кризиса, жесткости временных и ресурсных ограничений в антикризисной программе
предприятия должно быть найдено оптимальное сочетание оперативных, тактических и
стратегических решений по выводу его из кризиса.

Если в процессе систематического мониторинга внешней и внутренней среды предприятия
не выявлено негативных явлений, антикризисное управление имеет характер „пассивного”:
внимание концентрируется на заблаговременной разработке антикризисных мер,
совершенствовании системы управления, формировании кадрового потенциала для работы
в кризисных ситуациях, заблаговременном накоплении ресурсов т.д. (рис. 1).

Рис. 1. Модель „пассивного” антикризисного управления
Основой „активного” антикризисного управления является быстрая реакция на изменение

внешней и внутренней среды на основе заранее разработанных мероприятий. Для оценки
антикризисного управления можно использовать такую систему критериев эффективности:

1) достигнуто изменение важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности
и финансового состояния предприятия за период антикризисного управления (по сравнению
с началом реализации антикризисных процедур);

2) скорость получения позитивных изменений в единицу времени;
3) положительная эффективность, определенное соотношение между достигнутым

приростом результатов финансово-хозяйственной деятельности и объемом расходов;

Диагностика внутренней и внешней среды предприятия

Прогнозирование будущего состояния предприятия

Планирование – разработка программы финансового
оздоровления предприятия

Принятие антикризисных управленческих решений

Организация выполнения решений

Осуществление антикризисных процедур

Учет результатов выполнения решений

Контроль выполнения мероприятий
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4) достаточность изменений для восстановления параметров жизнеспособности
предприятия, которая оценивается путем сравнения фактически достигнутых показателей с
эталонными (целевыми) значениями, по которым оценивается жизнеспособность.

Технология антикризисного управления – это комплекс последовательно осуществляемых
мер по предупреждению, профилактике, преодолению кризиса, снижению уровня ее
негативных последствий. Технологическая схема антикризисного управления состоит из
восьми этапов (рис. 2), которые характеризуют последовательность операций и их групп при
разработке и осуществлении управленческого решения и, таким образом, оптимальный
вариант выхода предприятия из кризисной ситуации [14].

Рис. 2. Технологическая схема антикризисного управления
На первом этапе создается специализированная рабочая группа (команда). Она может

формироваться как из кадров собственной организации, так и специалистов, приглашенных
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на время возможной или реальной кризисной ситуации. Они должны обладать знаниями по
теории кризисов, прогнозирование, конфликтологии, разработка управленческих решений,
исследование систем управления, макроэкономики, микроэкономики и т. п.

На втором этапе предусматривается проверка целесообразности и своевременности
проведения антикризисных мер. По их нецелесообразности происходит возврат к исходной
ситуации – поиск новых целей, планирование с ними специальных мероприятий. Если
обоснована целесообразность и своевременность „включения” антикризисного управления,
осуществляется переход к следующему этапу.

На третьем этапе разрабатываются управленческие решения антикризисного характера.
В этом процессе выделяют несколько стадий, основными из которых является сбор исходной
информации о ситуации на предприятии, ее структурно-морфологический анализ,
определение путей выхода из кризисной ситуации и необходимых ресурсов, проверка
возможности достижения поставленных целей.

На четвертом этапе создается система реализации управленческих решений по выходу из
кризисной ситуации. Группа специалистов, подготовившая эти решения, определяет их
конкретных исполнителей. Каждый исполнитель должен иметь в распоряжении необходимые
и достаточные ресурсы для выполнения антикризисного управленческого решения, а также
отвечать за своей квалификацией уровню и сложности поставленных задач. В противном
случае осуществление антикризисных мероприятий пойдет по другой схеме, что отличается
от запланированной, а может даже снизиться.

На пятом этапе происходит организация выполнения управленческих решений –
конкретных организационно-практических мероприятий, реализация которых в четко
определенной последовательности позволит достичь поставленных целей.

На шестом этапе проводится оценка и анализ качества выполнения управленческих
решений по показателям деятельности предприятия. Если реализация решения не привела к
изменениям (положительным или отрицательным), рассматривают причины, по которым не
выполнены решения или получены результаты, что отличаются от запланированных. После
определения причин неудовлетворительного выполнения готовят новое решение с учетом
результатов, полученных от уже проведенных мероприятий. Если выполнение
управленческого решения дало положительные результаты, то наметились тенденции к
улучшению показателей хозяйственной деятельности предприятия, но не в том объеме,
который необходим, то вносятся изменения в систему реализации управленческих решений.

На седьмом этапе проверяется целесообразность проведения дальнейших работ,
направленных на выход предприятия из кризисной ситуации. Прежде всего определяется
стадия выполнения антикризисной программы. Если специалисты дают заключение о
реализации программы, а предприятие остается в кризисном состоянии, то необходимо
разработать мероприятия по изменению статуса данного предприятия, в частности
возможного признания его банкротом и проведения действий, связанных с процедурой
банкротства. Если антикризисная программа выполнена и произошли изменения во внешнем
положении предприятия, систему антикризисного управления адаптируют к изменившимся
условиям на рынке. Для выхода из кризисной ситуации готовятся дополнительные
управленческие решения антикризисного характера.

На последнем, восьмом этапе разрабатываются мероприятия по прогнозированию
будущих кризисных ситуаций, которое является неотъемлемой частью технологии
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антикризисного управления. Оно дает возможность если не совсем избежать кризисной
ситуации, то подготовиться к ней и минимизировать ее последствия.

Некоторые исследователи разделяют систему антикризисного управления на две основные
подсистемы – на уровне государства и предприятия (внешняя и внутренняя), которые
взаимодействуют между собой [15]. На основе анализа целей подсистем можно выделить
сквозную функцию на всех иерархических уровнях – обеспечение конкурентного
преимущества предприятия на всех стадиях жизненного цикла. Критерием оптимальности
решения этой задачи является достижение экстремального значения интегрального показателя
эффективности производства на каждой стадии.

Для обоснования сущности системы антикризисного управления предприятием
необходимо подробнее исследовать ее составляющие за основными производственными
функциями (сферами деятельности) предприятия. Анализ последних исследований и
публикаций [16] позволил выделить следующие подсистемы антикризисной составляющей
управления предприятием:

1. Диагностика финансового состояния и оценки перспективы развития бизнеса
предприятия – включает в себя финансовый анализ неплатежеспособности. Практически
каждому кризису предшествуют определенные симптомы или сигналы опасности. Успешное
ведение дел на предприятии предполагает определение таких симптомов и осуществление
мер, которые снижают вероятность перехода кризиса в более тяжелую форму. Традиционная
схема оценки степени близости предприятия к банкротству – расчет по балансовым данным
коэффициентов финансовой устойчивости и ликвидности и сопоставление их уровней с
нормативными, установленными или экспертно, или официально. Отметим, что работа с
системой показателей дает возможность получить достаточно полное комплексное
представление о финансовом состоянии предприятия.

2. Антикризисный операционный менеджмент – целью которого является создание
предпосылок для преодоления кризисных явлений в операционной деятельности (производстве
продукции, товаров, работ, услуг) через жесткое оперативное управление, организационные
рычаги оздоровления предприятия, техническую политику, производственные антикризисные
стратегии.

3. Антикризисное финансовое управление – включает обеспечение платежеспособности
на основе контроля и управления финансовыми потоками, финансовые рычаги повышения
устойчивости предприятия, избрания адекватной политики финансовой стратегии, оценки и
управления процессом создания стоимости предприятия согласно концепции стоимостного
менеджмента, внутренний экономический механизм. Также эта подсистема концентрирует
внимание на путях и средствах нормализации баланса предприятия и восстановление
платежеспособности за счет проведения его реконструкции.

4. Антикризисный маркетинг – предполагает наличие следующих составляющих: системы
маркетинговых исследований, целью налаживания которой является активизация сбыта
продукции (товаров, услуг); маркетинговой политики на стадии санации, совершенствование
маркетингового комплекса в условиях жестких финансовых ограничений, бизнес-
планирование, системы сбыта, которая обеспечит реализацию всего объема продукции,
ассортиментную политику; ценовую политику; логистику. Эффективность маркетинга
заключается в последовательности действий и комплексном использовании принципов,
методов и средств маркетингового воздействия и маркетинговой информации по стадиям
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воспроизводственного процесса, это позволяет рассматривать его как важное условие и
существенный резерв антикризисной составляющей управления. При оценке маркетинговых
возможностей главными рыночными объектами выступают спрос, предложение и цена,
взаимосвязь которых воспроизводит действенность экономического закона спроса и
предложения, а именно сбалансированность по объему и структуре. Ключевой функцией
подсистемы антикризисного маркетинга выступает мониторинг внешней среды предприятия
для определения сигналов, свидетельствующих об угрозе ухудшения положения предприятия
на рынке, потере конкурентоспособности, снижение платежеспособности и управляемости
или наоборот, о возможности прогрессивных сдвигов, которые открываются в отдельных
сферах деятельности.

5. Антикризисное управление персоналом – целью которого является повышение
эффективности работы персонала предприятия в кризисных условиях хозяйствования. К этой
подсистеме входят специальные методы регулирования трудовых отношений
неплатежеспособных предприятий, кадровая политика кризисного предприятия, особые
методы управления персоналом, руководство и формирование новой команды, подготовка
специалистов по кризисному менеджменту. Отметим, что любой ценой необходимо сохранить
ту часть персонала, которая имеет значительное влияние на качество продукции и
конкурентоспособность производства.

Антикризисное управление персоналом предполагает не только формальную
организацию работы с сотрудниками, но и совокупность факторов социально-
психологического, нравственного характера: демократический стиль управления, заботливое
отношение к нуждам человека, учета его индивидуальных особенностей. Для этого
систематически проводятся исследования и оценки персонала, что заключается в разработке
и применении методик анализа кадров, тестировании персонала, выявлении
профессионально-квалификационных характеристик, проверке соответствия
профессиональных навыков отдельных работников их должностям с целью повышения
эффективности использования персонала.

6. Антикризисное организационное управление – характеризуется созданием адекватной
по показателям гибкости и управляемости организационной структуры предприятия, системы
управления, которая ориентируется на поиск наиболее рациональных моделей управления,
организационно-правовых форм бизнеса, внедрение которых позволит ускорить и облегчить
преодоление кризисных явлений. Формирование эффективной организационной структуры
вызывается нестабильностью внешней среды и поступательным развитием самого
предприятия. В условиях жесткой конкуренции и необходимости применения постулатов
антикризисного управления организационная структура должна характеризоваться
устойчивостью, маневренностью, гибкостью, оптимальностью, эффективностью.

7. Антикризисная инвестиционная политика – предполагает разработку и внедрение
инвестиционной стратегии, инвестиционных проектов, использование государственной
антикризисной инвестиционной стратегии. Роль инвестиционной деятельности в
антикризисной составляющей управления заключается в обеспечении высоких темпов
экономического развития предприятия в долгосрочной перспективе при условии
предотвращения или заблаговременной ликвидации факторов ослабления его стратегического
потенциала.
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8. Информационное обеспечение – включает создание и налаживание информационных
сетей и коммуникаций в системе предприятия и системе „предприятие – внешняя среда”,
внедрение новейших информационных технологий. Информационно-аналитическая работа
является основным содержанием, стержнем почти любой деятельности, направленной на
организацию стабильного развития и безопасности предприятия [17].

Приведенные подсистемы не функционируют изолированно. Основная цель
антикризисного управления заключается в согласовании действий между ними, создании
условий для их работоспособности.
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РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО

РЕГУЛЮВАННЯ
Розглянуто раціональні елементи міжнародного досвіду реформування фінансового

сектору та визначено доцільність його імплементації в Україні. Запропоновано
перспективні напрями реформування вітчизняного фінансового сектору.

Considered rational elements of international experience reformation of financial  sector
and expediency his implementation in Ukraine. Perspective directions reformation home financial
to the sector are offered.

Ключові слова: фінансовий сектор, органи регулювання та нагляду, системні ризики,
фінансовий ринок, банківська система.

Глобальна фінансово-економічна криза виявила масштаби і глибину деструктивних
деформацій у фінансовому секторі. Протягом останніх десятиріч у світовому масштабі
спостерігалася зростаюча невідповідність між фінансовим і реальним секторами економіки,
зумовлена швидким розвитком нових фінансових інструментів з різним обсягом поєднання
ризику і дохідності, та їх активним використанням на фінансовому ринку. За оцінками експертів
McKinsey Global Institute, фінансова глибина світової економіки у 2010 р. збільшилася до
356 % з 261 % у 1990 р. [1, с. 48].

Дослідження показують, що особливо яскраво невідповідність між фінансовим і реальним
секторами проявилася в країнах з розвиненою ринковою економікою. Зокрема, у США за
останні 50 років частка обробної промисловості у ВВП скоротилася з 25 % до 12 %, а частка
фінансового сектору зросла до 8,4 % з 3,7 %. При цьому за той само період частка доходів
фінансового сектору у загальній сумі доходів зросла удвічі – з 17 % до 35 % [2].

Дисбаланс між фінансовим сектором і промисловим виробництвом спостерігається і в
країнах з трансформаційною економікою. Тому не випадково, більшість економічних криз,
що відбулися за останні тридцять років, починалися з фінансових потрясінь – банківських
дефолтів, валютних криз, криз державного внутрішнього або зовнішнього боргу тощо. Не
була винятком і світова фінансова криза 2007–2009 рр., яка переросла у повномасштабну
економічну кризу, що охопила майже 4/5 світової економіки.
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Специфіка передумов зародження та розгортання нинішньої фінансової кризи, на думку
науковців, полягала у тісному переплетінні фундаментальних і специфічних причин, у більшості
випадків пов’язаних з неадекватністю систем регулювання і нагляду за фінансовими ринками
рівню розвитку фінансового сектору.

Питання реформування фінансового сектору впродовж останніх років перебувають у
центрі уваги зарубіжних і вітчизняних дослідників: П. Волкера, П. Кругмана, Дж. Стігліца,
Н. Рубіні, Б. Хейфеця, І. Сергеєвої, В. Гейця, В. Федосова. Разом з тим потребує дослідження
міжнародний досвід реформування фінансового сектору та можливості його імплементації в
Україні.

Враховуючи ключову роль саме фінансового сектору в генерації і трансмісії кризових
явищ, на саммітах Групи 20 протягом 2009–2011 рр. приймалися рекомендації щодо
інституційних трансформацій у світовій фінансовій системі. Зокрема, доленосним рішенням
стало створення на самміті у Лондоні (2009 р.) Ради фінансової стабільності, якій було доручено
розробку детальних пропозицій з реформування фінансового сектору. Восени 2009 р. на
самміті в Пітсбурзі процес розробки пропозицій продовжився, а на самміті в Торонто у
червні 2010 р. зазначалося, що в провідних країнах світу розроблені рекомендації і вже
впроваджуються в практику реформи у регулюванні фінансового сектору з урахуванням як
особливостей національних фінансових систем, так і тих критичних проблем, які проявилися
під час кризи.

Незважаючи на те, що США є однією з країн з найбільш розвиненим фінансовим ринком,
вона є „генератором” і центром фінансової кризи. За висновками експертів однією із
найбільших проблем американської фінансової системи стало саме непрозоре та
неструктуроване регулювання.

Зазначимо, що на сьогодні підтримка фінансової стабільності у економіці США є однією
з найважливіших функцій державної політики, а комплексний, консолідований підхід до
підтримки фінансової стабільності став стратегічним напрямом плану реформування
фінансового сектору США.

Механізми реалізації такої стратегії закладені в основу Закону Додда-Френка про
реформування фінансового сектору та захисту прав споживачів, який набув чинності всередині
2010 року. Усі положення закону відповідають стратегії підтримки фінансової стабільності і
спрямовані на зниження системних ризиків, подолання кризових явищ у фінансовому секторі
та створення найбільш ефективної та усеосяжної системи фінансового регулювання і нагляду.

Важливою тенденцією реформування фінансового сектору США стало суттєве
ускладнення систем регулювання і нагляду, підвищення ступеня деталізації об’єктів і суб’єктів
регулювання, що проявилося у зростанні кількості робочих груп, наглядових колегій та комісій
у структурі існуючих організацій та їх спеціалізація на окремих регулятивних напрямах.

Зокрема, центральне місце у новій системі регулювання відведено створеній при
Президенті США Раді з нагляду за фінансовою стабільністю з метою проведення моніторингу
системних ризиків у фінансовому секторі та розробки заходів щодо їх зниження. Суттєво
розширені повноваження ФРС у галузі регулювання та нагляду за системоутворюючими
небанківськими компаніями (страхові компанії, кредитні спілки тощо).

Відповідні реформи фінансового сектору відбулися у Європейському Союзі, але вони
здебільшого стосувалися банківського сегменту. Серед основних пріоритетів реформування
наглядових органів визначено:
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– посилення пруденційної складової нагляду, що спрямована на регулювання якісної та
кількісної складових капіталу кредитних ринків, а також на розробку системи врахування
ризиків ліквідності;

– підвищення ефективності контролю за ризиками системоутворюючих кредитних
організацій, що включає реформування законодавчої бази;

– створення системи макропруденційого нагляду для виявлення й оцінки системних ризиків
і визначення взаємозалежності учасників кредитного ринку. Тобто макропруденційний нагляд
буде сфокусований на факторах і ризиках стабільності фінансової системи в цілому та
доповнений певними заходами, що відносяться до нагляду за окремими банківськими
установами.

Особливістю нової моделі реорганізації Європейської системи наглядових органів є її
дворівнева структуру, яка передбачає створення наднаціонального банківського наглядового
органу та загальноєвропейської контрольної організації.

На першому рівні функціонує Європейська рада з системних ризиків, до якої ввійшли
центральні банки та регулятори фінансових ринків усіх країн-членів ЄС. Другий рівень – це
Європейська система фінансових наглядачів, яка включає в себе національні фінансові
регулятори країн-членів ЄС.

Також створено три нові агентства, що відповідають за нагляд за діяльністю банків,
фінансових компаній, страхових і пенсійних організацій: Європейська банківська організація,
Європейська організація страхового та пенсійного забезпечення та Європейська організація
з регулювання ринків цінних паперів.

Повноваження новостворених агентств виходять за рамки лише консультаційних функцій
та полягають у проведенні власних розслідувань у фінансовій сфері, можливостях одержання
інформації про європейські компанії, наданні арбітражних послуг національним регуляторам,
видачі розпоряджень національним наглядовим органам.

Реформування фінансового сектору здійснювалося і в країнах з трансформаційною
економікою. Але оскільки в таких країнах найбільше постраждали банки, то реформування
фінансового сектору здебільшого спрямовувалося на підвищення ефективності регулювання
банківської системи та внесення змін до чинного законодавства щодо організації процесів їх
реструктуризації.

Загалом, ключовою особливістю сучасних тенденцій реформування регулятивних і
наглядових органів фінансового сектору як розвинених країн, так і тих, що розвиваються, є
посилення інституційних засад моніторингу ризиків для того, щоб своєчасно їх розпізнавати
і блокувати канали поширення ризиків від інститутів фінансового сектору на всю економіку;
в окремих випадках інституційна модернізація систем регулювання та нагляду передбачає
посилення захисту прав кредиторів і вкладників, а також заповнення так званих інституційних
провалів.

В Україні, на відміну від розвинених країн світу, темпи зростання фінансового сектору є
дуже помірними. Фінансова глибина вітчизняної економіки залишається низькою. За нашими
підрахунками у 2011 р. вона становила всього 80 %. Це пов’язано з тим, що вітчизняні фінансові
ринки залишаються малорозвиненими, а асортимент фінансових інструментів є обмеженим.
Проте незважаючи на цю обставину, за масштабами та специфікою уражень кризовими
явищами фінансовий сектор України опинився серед лідерів економік країн з ринками, що
розвиваються.
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Як і в інших країнах з трансформаційною економікою, в Україні криза розпочалася у
банківській системі, яка є основою вітчизняного фінансового сектору. Тому основний масив
антикризових заходів реалізовувався НБУ як регулятором найбільшого його сегмента.
Необхідно визнати, що антикризова політика в банківському секторі формувалася центральним
банком практично автономно, хоча й існував певний вплив (дорадчого характеру) з боку
міжнародних фінансових організацій, насамперед МВФ.

Для підтримки ліквідності та недопущення втрати банками платоспроможності,
забезпечення виконання ними розрахункової функції, недопущення масової зупинки платіжної
системи НБУ надавав банкам кредити рефінансування під ліквідне забезпечення та в разі
надання ними ефективних планів заходів щодо забезпечення підтримання ліквідності або
програм фінансового оздоровлення, а також встановив певні вимоги та обмеження щодо
діяльності банків із метою недопущення зростання у ній ризиків.

Також у період кризи досить активно НБУ використовував практику введення тимчасових
адміністрацій з метою запобігання втрати українськими банками платоспроможності та
ліквідності. Зокрема, тимчасові адміністрації були призначені в 26 банках, на які припадало
близько 70 млрд. грн активів, або близько 10 % активів банківської системи і 44 млрд. грн вкладів
населення, що становить 20 % вкладів фізичних осіб загалом по банківській системі.

Певні зміни відбулися у системі регулювання та нагляду за діяльністю банків. Так, Верховна
Рада прийняла Закон України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, відповідно
до якого відбувся суттєвий перерозподіл регуляторних повноважень. Якщо до прийняття
цього закону функції виведення з ринку неплатоспроможних банків виконував НБУ, то,
починаючи з 21 вересня 2012 р., ці функції буде виконувати Фонд гарантування вкладів фізичніх
осіб (ФГВФО).

Разом з тим проведені антикризові заходи, на жаль, не усунули існуючих проблем, які
накопичувалися роками у фінансовому секторі Україні та банківському його сегменті. Тому
у контексті сучасних тенденцій, які відбуваються в світі, одним з основних напрямів
реформування вітчизняного фінансового сектору повинна стати реалізація інституційних
реформ у системі регулювання та нагляду за діяльністю фінансових ринків у цілому.

Відзначимо, що на сьогодні пропонуються різні варіанти підходів щодо змін у структурі
органів регулювання та нагляду фінансового сектору та його сегментів. Діапазон дискусій
досить широкий: від створення „мегарегулятора” до подрібнення і передачі окремих функцій
від уже діючих регуляторів.

Необхідність виділити регулятивні та наглядові функції в єдиний орган є світовою
тенденцією. В останні десятиріччя в багатьох країнах світу відбувається суттєве зниження
ефективності функцій нагляду центральних банків на фінансових ринках. Проте, незважаючи
на ряд позитивних моментів перерозподілу регулятивних і наглядових функцій від центрального
банку на користь „мегарегулятора”, такий розподіл функцій потребує більш детального
розгляду та опрацювання як науковцями, так і практиками. Негативні сторони цього процесу
можуть призвести до непередбачених наслідків, особливо в період фінансово-економічних
криз і спадів.

Щодо міжнародного досвіду, то світова практика не має єдиного вирішення проблем
уніфікації наглядово-регулюючих органів. У більшості європейських країн нагляд за
банківським ринком здійснює національний центральний банк. Австрія, Великобританія,
Угорщина, Німеччина, Данія, Латвія, Мальта та Швеція мають єдиний орган нагляду за усіма
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фінансовими установами. Але для деяких із цих країн створення єдиного регулятивного органу
мало негативні наслідки. Зокрема, експерти МВФ у червні 2009 року рекомендували Угорщині
повернути функції регулювання та нагляду у Національний банк Угорщини з метою
термінового посилення фінансового регулювання.

Не став позитивним досвід виділення функцій регулювання та нагляду в єдиний
регулятивний орган і для Німеччини. Уряд Німеччини прийняв рішення про передачу
повноважень за регулюванням і наглядом у банківській системі центральному банку країни
– Бундесбанку.

Критично оцінивши всі пропозиції щодо реформування системи регулювання та нагляду,
зазначимо, що на сьогодні сегментарна модель функціонування фінансового ринку в Україні
потребує підвищення ефективності регулювання та нагляду вже створених відомств –
Національного банку України, Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг,
Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, вважаємо доцільно на даний момент створити певний колегіальний дорадчий
орган, до якого будуть входити представники керівників зазначених вище відомств для
вироблення стратегії розвитку фінансового сектору України, а також засад спільної політики
та загальної координації системи регулювання та нагляду. Таким органом може стати Рада з
фінансової стабільності та розвитку фінансового сектору (Рада) при Президенті України. Аналіз
міжнародного досвіду реформування органів регулювання та нагляду показує, що в багатьох
країнах, причому як розвинених, так і таких, що розвиваються, створені такі ради саме при
Президентові.

Серед переваг створення Ради основними, на нашу думку, є: закріплення відповідальності
за розроблення стратегії розвитку фінансового сектору України, наявність стратегічного
бачення розвитку фінансового сектору, закріплення функцій розробки заходів щодо нагляду
за системними ризиками на основі даних регулярного моніторингу, ефективна взаємодія з
іншими органами державної влади, можливість оперативного внесення змін у стратегію
розвитку фінансового сектору України.

Створення ради з фінансової стабільності та розвитку фінансового сектору при Президенті
України не потребує великих зусиль і суттєвих фінансових витрат, але передбачає:

– визначення організаційного статусу ради;
– підготовку Указу Президента щодо створення ради та визначення її організаційного

статусу;
– розроблення Положення про раду;
– визначення персонального складу ради.
Підсумовуючи зазначене, підкреслимо, що фінансова відкритість економіки України, а

також структурно-функціональні деформації вітчизняного фінансового сектору актуалізують
потребу реформування системи регулювання фінансового сектору, насамперед стосовно
формування системи моніторингу ризиків, які можуть провокувати виникнення криз. Для
цього потрібно провести такі заходи:

– чітко визначитися з інфраструктурою регулятивних органів, визначивши модель
структури, функції органів, розподіл повноважень і строки перетворень. Доцільно зауважити,
що створення принципово нової інфраструктури регулювання потребує досить значного
часу, тому її потрібно проводити в декілька етапів;

– підвищити прозорість регуляторів фінансового ринку через розробку та стандартизацію
норм і процедур розкриття інформації про стан фінансового ринку, що розміщується на
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сайтах регулятивних органів та в пресі. Зобов’язати регуляторів надавати публічні звіти з
періодизацією не рідше ніж один раз на пів року;

– модернізувати систему обліку та нормативів регулювання фінансової сфери відповідно
до міжнародних норм;

– провести оцінку діяльності регуляторів фінансового ринку відповідно до міжнародних
стандартів, зокрема стандартів IOSCO;

– надати право регулятивному органу взяти під власний нагляд будь-яку
системоутворюючу банківську або небанківську фінансову установу, чия діяльність може
загрожувати фінансовій стабільності країни;

– розробити систему заходів щодо захисту прав споживачів фінансових послуг через
державні регулятивні органи;

– для недопущення зловживань у сфері підтримки фінансових установ у період нестабільної
фінансової ситуації зобов’язати регулятивні органи розробити програму їх колективної
підтримки;

– створити раду з фінансової стабільності при Президенті України з представників
фінансових регуляторів і науковців для оцінки ризиків та вироблення колективних рішень з
координації дій регуляторів. Визначити організаційну структуру Ради та розробити положення
про її функціонування;

– підвищити роль регуляторів через прийняття окремих законів і внесення змін до законів,
що посилюють їх фінансову незалежність від органів влади та наглядову самостійність, а
також розробити механізми підзвітності та забезпечити прозорість діяльності цих органів;

– розробити та прийняти спеціальний закон, що буде визначати діяльність регуляторів
фінансового ринку.
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В

УКРАЇНІ
У статті досліджено теоретико-методичні засади інституційного забезпечення

взаємодії Міністерства фінансів та Державної податкової служби України.
Аргументовано, що тісне співробітництво між цими органами є необхідною умовою
проведення фіскальної політики, стабілізації державних фінансів особливо в сучасних
посткризових умовах.

The article contains the theoretical and methodological foundations of interaction of the
ministry of finance and state tax service of Ukraine. It was argued that the cooperation between
these agencies is important condition for fiscal policy, stabilizing public finances especially in
the current post-crisis terms.

Ключові слова: фіскальна політика, Державна податкова служба України,
Міністерство фінансів України, взаємодія, співробітництво, координація.

У посткризових умовах особливої ваги набуває питання впровадження нової моделі
державного регулювання. Водночас на сучасному етапі методи та інструменти державного
регулювання здатні як надати економіці поштовх для оздоровлення, так і стати джерелом
деструктивних ризиків. Так, автори доповіді на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
2012 року серед економічних ризиків виокремлюють фіскальні, спричинені тим, що уряди
багатьох країн спрямовували значні суми коштів на стабілізаційні заходи, що призвело до
зростання бюджетних дефіцитів і збільшення державного боргу [1, с. 23]. Водночас уряди
країн також визначають шляхи максимально можливого скорочення рівня перерозподілу
ВВП через видаткову частину бюджету. У посткризовий період така дилема характерна для
більшості економік країн світу, в тому числі й для України. Однією з основних передумов
стабілізації державних фінансів є узгоджене проведення бюджетної та податкової політики в
системі фіскальної політики. На інституційному рівні внутрішня узгодженість фіскальної
політики забезпечується взаємодією центрального апарату Міністерства фінансів (далі –
Мінфін) і Державної податкової служби (далі – ДПС).

Дослідження цієї проблеми важливе як з теоретико-методичного погляду, так і з практичної
значущості. Так, взаємодії як окремому напряму діяльності податкових органів присвячені
праці Р. Браславського, В. Теремецького, Ю. Потомського, В. Вербицького тощо. Проте на
сучасному етапі аспекти узгодженої та скоординованої роботи Державної податкової служби
з Міністерством фінансів України залишаються поза увагою науковців.

© Галюта А. А., 2012
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Метою статті є визначення теоретико-методичних засад інституційного забезпечення
взаємодії Міністерства фінансів з Державною податковою службою України в сучасних умовах
проведення фіскальної політики.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. № 106 „Деякі питання ведення
обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету” затверджений
перелік кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень
до бюджету. Відповідно до правових норм фіскальну функцію щодо наповнення дохідної бази
зведеного бюджету виконують 20 органів державної влади.

Аналіз наповнення дохідної бази бюджету за кодами бюджетної класифікації показав
наявність високої кореляційної залежності обсягу доходів бюджету від податкових
надходжень* (рис. 1).

Рис. 1. Питома вага доходів, мобілізованих ДПС, у доходах зведеного бюджету протягом
2004–2011 рр.*

* Джерело: розраховано автором за даними на основі даних Міністерства фінансів України.

Однак співвідношення показників сукупних податкових надходжень з надходженнями,
забезпеченими ДПС, протягом 2004–2011 рр. не завжди відображає синхронність у динаміках.
Особливо це стосується 2007 року, коли при зростанні обсягів податкових доходів фіскальний
внесок ДПС знизився на 9,1 %. А в посткризовий період 2009–2011 рр. зростання податкових
надходжень забезпечується підвищенням фіскальної ефективності діяльності органів ДПС.
Враховуючи те, що найбільшу питому вагу в доходах бюджету було забезпечено податкові
органи, особливу увагу необхідно зосередити на питанні налагодження взаємодії Мінфіну
саме з Державною податковою службою.

На нашу думку, для досягнення мети дослідження необхідно насамперед обґрунтувати
загальну сутність терміна „взаємодія”, оскільки правильне його усвідомлення більш точно

*
У аналізі ми не враховували ті коди бюджетної класифікації, по яких мобілізація доходів бюджету

здійснюється ДПС лише за актами перевірок. Отримані результати певною мірою є приблизними, але
імовірність похибки не впливає на достовірність сформованих висновків.
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допоможе охарактеризувати особливості взаємовідносин Мінфіну та податкових органів.
Термін „взаємодія” широко застосовують у різних сферах людської діяльності. У кожній з них
він наділяється особливим змістовним значенням [2, с. 17]. Так, у мовознавстві термін
„взаємодія” тлумачиться як „взаємний зв’язок між предметами у дії, а також погоджена дія
між ким-, чим-небудь” [3, с. 85]. Як одна з філософських категорій, сутність взаємодії
розкривається: 1) як керований процес, який визначається рівнем співвідношення інтересів і
цілей політичних суб’єктів; 2) як необхідна передумова повної реалізації функцій політичної
системи, яка визначає характер політичного розвитку і темпи політичного прогресу [4, с. 101-
102]; 3) у відображенні процесів впливу різних об’єктів один на одного, їхню взаємну
зумовленість і зміну стану [5, с. 7]; 4) у прямому та зворотному впливі речей одна на одну,
обміні речовиною, енергією та інформацією між різними об’єктами, між організмами і
середовищем, у формах кооперації людей у різних ситуаціях співробітництва [6, с. 113];

Подібне тлумачення поняття взаємодії – як взаємного ефекту, зв’язку між системами,
коли явища однієї системи впливають на явища в іншій системі – також є у психології. Необхідно
додати, з погляду психології така взаємодія передбачає безпосередні  або опосередковані
контакти між особами за допомогою яких-небудь технічних засобів комунікацій [7, с. 64].

В управлінській сфері взаємодію можна розглядати як форму зв’язку елементів системи,
за допомогою якої вони, взаємно доповнюючи один одного, створюють умови для успішного
функціонування всієї системи в цілому, причому не тільки у внутрішньоорганізаційній
діяльності системи, але й у зовнішніх її функціях [8, с. 500]. Належність Мінфіну та податкової
служби до системи органів державної влади, до повноважень яких віднесено також і захист
національних інтересів держави, дозволяє застосувати тлумачення взаємодії, розроблене
військовою наукою. Так, під взаємодією пропонується розглядати узгоджену за завданнями,
напрямами, межами і часом дії різних видів збройних сил, родів військ, об’єднань і з’єднань,
що беруть участь в операції (бою), в інтересах досягнення загальної мети [5, с. 8].

Узагальнюючи зазначене вище, можна визначити такі ознаки, властиві взаємодії між
органами державної влади: це один із видів суспільних відносин; один із напрямів діяльності
органів; здійснюється відповідно до норм права; контролюється вищими органами державної
влади або державами (на міжнародному рівні); наявність спільної мети та завдань; наявність,
як мінімум, двох учасників (сторін); координаційний, погоджений характер дій (заходів);
оперативність, періодичність, конфіденційність. Водночас процес взаємодії між двома
сторонами неможливий без формування інформаційного каналу взаємозв’язку, тобто
двостороннього потоку інформації. Тому взаємообмін інформацією є наступною ключовою
ознакою процесу взаємодії між органами. З урахуванням вказаних ознак, можна визначити
взаємодію центрального апарату Мінфіну з ДПС як один із напрямів санкціонованої державою
і регламентованої нормами права діяльності органів стосовно забезпечення належного
виконання чітко визначених завдань як у межах своєї функціональної сфери, так і за її межами
для реалізації спільних цілей у напрямі соціального та економічного розвитку держави.

Крім взаємодії, можна виділити інші форми взаємовідносин Мінфіну з податковими
органами: координація та співробітництво*. Науковці Л. Ламбертіні та Р. Ровеллі поняття
„координація” розглядають як одну з чотирьох можливих ситуацій: 1) обмін інформацією між

*
Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, координація – це погодження,

зведення до відповідності, установлення взаємозв’язку, контакту в діяльності людей, між діями,
поняттями тощо; узгодженість рухів, дій. Співробітництво визначається як спільна діяльність,
спільні дії.
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органами; 2) урахування можливих наслідків від прийняття рішень кожного з органів;
3) спільне прийняття рішень; 4) наявність угоди про послідовність дій та проведених заходів.
Причому перший варіант є необхідною основою для решти. Умовою для реалізації другого є
формування певної тотожності у функціональних повноваженнях органів, а четвертий варіант
вимагає підпорядкованості одного органу іншому. Враховуючи встановлену вітчизняним
законодавством підпорядкованість органів ДПС Мінфіну, можна стверджувати, що взаємодія
між ними повинна полягати у підвищенні ефективності реалізації фіскальної політики. Проте
„взаємодія” за змістовним наповненням є більш ширшим поняттям і, відповідно, включає в
собі й координацію, й співробітництво.

Процес налагодження взаємодії Мінфіну з податковими органами необхідно реалізувати
за такими етапами:

– методичний, що включає в себе:
1) визначення порядку розробки цільових бюджетних і податкових показників на

короткостроковий період;
2) визначення переліку та порядку застосування інструментів бюджетно-податкової

ситуації, враховуючи поточну та прогнозовану соціально-економічну ситуацію в країні;
– інституційно-правовий:
1) розробка нормативно-правової бази щодо врегулювання аспектів взаємодії;
2) розробка інституційних аспектів взаємодії в контексті розподілу повноважень між

центральним апаратом Мінфіну та органами ДПС (створення різних комітетів, робочих груп
чи інших формальних органів координації, проведення робочих зустрічей). Адже
повноваження щодо проведення бюджетно-податкової політики закріплюються за інституційно
відокремленими органами влади [9, с. 57];

– операційний етап:
1) визначення точного переліку обставин, що зумовлюють встановлення каналів

інформаційного взаємозв’язку;
2) визначення змісту інформації, що підлягає взаємообміну, та напряму її руху.
Перші суперечності в налагодженні процесу взаємодії виникають ще на методичному

етапі. Так, неоднозначність у нормативно-правовій базі вимагає обґрунтування
співвідношення бюджетної та податкової політики щодо пріоритетності в системі державного
регулювання економіки. Зауважимо, що бюджетна та податкова політика є одним з основних
напрямів економічної політики (ст. 10 Господарського кодексу). Причому норми Кодексу
визначають податкову політику як окремий напрям економічної політики. Водночас важливою
складовою бюджетного процесу як політичного механізму прийняття рішень щодо
використання фінансових ресурсів держави є розгляд і затвердження Основних напрямів
бюджетної політики на наступний рік. Згідно зі статтею 33 Бюджетного кодексу України проект
Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період обов’язково
повинний містити положення щодо основних завдань бюджетної політики та пріоритетних
завдань податкової [10].

Щорічне декларування тактичних завдань податкової політики в Основних напрямах
бюджетної політики свідчить про пріоритетність, все-таки, бюджетної політики, тобто
порушення принципу рівноправності їхньої значущості в системі економічної політики
держави. У протилежному випадку у вітчизняному правовому полі існувала б процедура
щодо розробки та прийняття окремого нормативного документа про пріоритетні завдання
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податкової політики*. Така законодавча невизначеність трансформується у диференціацію
підходів вітчизняних і зарубіжних учених, що досліджують цілі, завдання, інструменти та
особливості функціонування бюджетної та податкової політик як окремо, так і в системі
фіскальної.

Водночас зазначимо, що для досягнення максимального ефекту від налагодження взаємодії
центрального апарату Мінфіну з ДПС не можна абстрагуватись від інших суб’єктів: інших
органів державної влади, органів влади іноземних держав, міжнародних організацій та суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно координація Мінфіну з податковими органами
є лише окремим аспектом функціонування цілісної системи взаємозв’язків. У рамках такої
системи взаємодія за участю ДПС та центрального апарату Мінфіну може бути на трьох
рівнях, що утворюють самостійні підсистеми: внутрішньосистемному – між структурними
підрозділами; внутрішньодержавному – з іншими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, експертними установами тощо; міжнародному – з податковими
та іншими уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними
організаціями.

Проте необхідно зауважити, що співпраця ДПС з Мінфіном у системі інформаційних
взаємозв’язків на внутрішньодержавному рівні має особливий статус, оскільки Мінфін виконує
роль посередника, за допомогою якого Кабінет Міністрів спрямовує та координує діяльність
ДПС. Основи правового забезпечення взаємодії між Мінфіном та ДПС закріплені у відповідних
Положеннях**. Проте правові норми не конкретизують „точки дотику” безпосередньо в
операційній діяльності органів.

Зазначимо, необхідність у встановленні інформаційних взаємозв’язків відображено в
стратегічних напрямах розвитку податкових органів. Так, для координації та контролю за
реалізацією проекту „Модернізація державної податкової служби України – 1” була створена
Міжвідомча робоча група як тимчасовий консультативно-дорадчий орган [11]. В її складі
утворено три підгрупи:

– зв’язків з громадськістю;
– з податкового законодавства та аналізу податкової політики;
– з міжвідомчого обміну інформацією.
У контексті нашого дослідження особливий інтерес викликає підгрупа з міжвідомчого

обміну інформацією, основними завданнями якої є: підтримка належного, ефективного і
своєчасного обміну аналітичною, статистичною та оперативною інформацією між органами
державної влади, установами та організаціями, діяльність яких пов’язана з податковою
політикою та управлінням податковими надходженнями. Станом на липень 2012 року відбулося
п’ять засідань Міжвідомчої робочої групи, на двох з них розглядалися питання щодо
міжвідомчого обміну інформацією. Водночас питання розробки порядку взаємодії Мінфіну
та ДПС не розглядалося. Проте адміністративна реформа в Україні з делегуванням функцій
ДПС Мінфіну не тільки збільшує кількість „точок дотику” в контексті інформаційного обміну,

*
З 2007 року відповідно до принципів середньострокового фінансового планування та в рамках циклу

підготовки проекту федерального бюджету мінфіном Російської Федерації були розроблені Основні
напрями податкової політики на черговий фінансовий рік і наступні два роки.

**
А саме у „Положенні про Державну податкову службу України”, затвердженому Указом Президента

України від 12 травня 2011 року № 584/2011, та „Положенні про Міністерство фінансів України”,
затвердженому Указом Президента України від 8 квітня 2011 р. № 446/2011.
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а й розширює безпосередній та прямий доступ останнього до інформаційного простору
податкових відносин з платниками податків. Так, відповідно до ЗУ „Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи в Україні” від 05.07.2012 р. № 5083-VI, делегування Мінфіну функцій
ДПС відбулося в частині визначення форми податкової звітності. Зауважимо, що таке
розширення повноважень є одним із проявів поступового зменшення інституційної
самостійності ДПС з одночасним посиленням підпорядкованості Мінфіну.

Отже, з викладеного вище можна зробити такі висновки.
1. Циклічний розвиток економіки вимагає виваженого та послідовного державного

регулювання. У посткризових умовах стабілізація державних фінансів є основною умовою
оздоровлення економіки, тому інформаційна взаємодія між Мінфіном і ДПС не лише дозволить
підвищити ефективність функціонування кожного органу окремо, але й водночас є важливою
для формування та реалізації єдиної, послідовної фіскальної політики в цілому.

2. У контексті мети дослідження взаємодію центрального апарату Мінфіну з ДПС було
визначено як один із напрямів санкціонованої державою і регламентованої нормами права
діяльності органів стосовно забезпечення належного виконання чітко визначених завдань як у
межах своєї функціональної області, так і за її межами для реалізації спільних цілей у напрямі
соціального та економічного розвитку держави.

3. Необхідно виділити три інституційні форми взаємозв’язку органів: взаємодія, координація
та співробітництво. Складно визначити пріоритетність та оптимальності кожної форми, однак
основою усіх форм взаємозв’язку повинно бути узгоджене функціонування Мінфіну з ДПС
на підставі встановлення інформаційного взаємообміну.

4. Налагодження взаємодії Мінфіну з податковими органами є складним процесом, що
включає методичний, інституційно-правовий та операційний етапи.

5. Потребує вдосконалення правове забезпечення, від якого залежить безперебійність
інформаційних каналів взаємозв’язку та прозоре функціонування державного апарату в
цілому. На сьогодні правове регулювання інформаційної взаємодії Мінфіну та ДПС має
узагальнюючий характер. Проте специфіка та особливості діяльності податкових органів
залишаються поза увагою, тому розробка відповідного нормативно-правового акта є
першочерговим кроком у налагодженні взаємодії між даними органами.
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БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВИЙ МЕХАНІЗМ У
СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
У статті визначено роль і місце бюджетно-податкового механізму в системі

фінансового механізму стимулювання економічного розвитку регіонів. Узагальнено
структуру фінансового механізму суспільства в контексті стимулювання регіонального
розвитку та виявлено контур бюджетно-податкового механізму стимулювання
регіонального розвитку у структурі бюджетно-податкової політики. Уточнено визначення
бюджетно-податкового механізму стимулювання регіонального розвитку.

The article identified the role and place of the fiscal mechanism in the financial mechanism
of economic developmentstimulating. The structure of the financial mechanism of society in the
context of stimulating regional development generalized and contour of the fiscal-incentive
mechanism for regional development in the structure of fiscal policy developed. The definition of
the fiscal mechanism of stimulateing of regional development are improved.

Ключові слова: бюджетний механізм, податковий механізм, регіональний розвиток,
стимулювання, політика.

Розвиток кожного з регіонів певної країни залежить від національних тенденцій соціально-
економічного розвитку та тих чинників, що впливають на його розвиток у конкретному регіоні.
Стимулювання розвитку регіонів передбачає використання важливих економічних методів
державного регулювання економіки, серед яких виділяють бюджетне та податкове регулювання.

Дослідженням різних аспектів формування та удосконалення фінансового механізму
стимулювання економічного розвитку регіонів, та, власне, фінансового механізму займалися
провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: А. Даниленко, В. Дем’янишин, О. Василик,
В. Опарін, О. Кириленко, В. Тарангул, В. Куценко, Ю. Пасічник, В. Федосов, С. Юрій,
А. Райзберг, У. Тібен.

Метою роботи є ідентифікація ролі та місця бюджетно-податкового механізму в системі
фінансового механізму стимулювання економічного розвитку регіонів для конкретизації його
складових у контексті економічного розвитку країни.

Вивчення фахових публікацій [1–3] дозволяє зробити висновок про те, що значну увагу
науковці приділяють фіскальній політиці, бюджетному та податковому регулюванню. Зокрема,
у ст. 9 Господарського кодексу України [4] відокремлено довгострокову (стратегічну) і поточну
(тактичну) економічну політику, спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження інтересів
суб’єктів господарювання і споживачів, різних суспільних верств і населення в цілому, а в
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ст. 12 цього Кодексу зазначано, що держава для реалізації економічної політики застосовує
різні засоби і механізми регулювання господарської діяльності.

У економічній літературі до сьогодні немає однозначного визначення поняття бюджетно-
податкової політики і часто її ототожнюють із фіскальною (fiscalpolicy), визначаючи як
діяльність держави у сфері оподаткування та державних витрат, спрямовану на досягнення
певних макроекономічних завдань [5, с. 51; 6, с. 15].

За англо-американською традицією „фіскальна політика – це бюджетна політика”, зокрема,
у оксфордському фінансовому словнику визначено фіскальну/бюджетну політику, як політику
використання державних видатків для впливу на макроекономічні умови [7, с. 161].

Бюджетно-податкова (фіскальна) політика є складовою економічної політики держави і
впливає на її економіку через державні видатки і оподаткування. Бюджетне регулювання
трактують у широкому розумінні як важливий економічний метод державного регулювання
економіки, тобто комплекс заходів державних органів влади [2, с. 126; 3, с. 53] і вузькому – як
процес розподілу коштів між бюджетами різних рівнів [8, с. 45]. В усіх визначеннях у
бюджетному регулюванні мова йде про поєднання в ньому методу державного впливу на
розвиток економіки та процесу розподілу коштів між бюджетами різних рівнів в одну
економічну категорію – бюджетне регулювання [2, с. 68]. Проте окремі науковці бюджетне
регулювання визначають як „...формування та використання фінансових ресурсів... ” [9, с. 6–
7], тобто ототожнюють бюджетно-податкове та бюджетне регулювання.

Водночас під терміном „податкове регулювання” більшість науковців вбачає сукупність
заходів у податковій сфері, що забезпечують державний вплив на перерозподіл національного
доходу в інтересах окремих соціальних верств, а також на інвестиції, науково-технічний
розвиток, економічне зростання тощо [10, с. 27]. Т. Черничко дає таке визначення сутності
бюджетно-податкового регулювання: „…Оскільки фінансування державних видатків
передбачає використання коштів державного бюджету, а податки є основним джерелом його
поповнення, бюджетно-податкове регулювання може бути охарактеризовано як зміна
структури бюджету країни з метою вирішення тактичних і стратегічних цілей державного
регулювання економіки…” [10, с. 27]. Але сутність бюджетно-податкового регулювання,
зокрема, для стимулювання розвитку регіонів залишається не дослідженою.

Бюджетно-податкове регулювання є загальним напрямом регулювання соціально-
економічних процесів, що відбуваються в країні, і здійснюється шляхом застосування
бюджетних і податкових заходів.

Роль і місце бюджетно-податкового регулювання в системі державного регулювання
економіки залежить від трьох основних чинників [11, с. 98]: ролі держави в регулюванні
економічних процесів, чутливості економічного середовища до змін у сфері фіскальних
відносин і тієї частини національного продукту, рух якої опосередковується державою за
допомогою фіскальних інструментів.

В Україні, як стверджують науковці [12, с. 8], так склалося історично, що регулювання
соцiально-економiчного розвитку регіонів формувалося в контексті реформування
державного управління, що було побудоване на жорсткому адміністративно-командному
плануванні, що і привело до недосконалості вітчизняної системи фінансового стимулювання
розвитку регіонів.

На нашу думку, саме це сприяло загостренню суперечностей і проблем  неузгодженості
між діями і повноваженнями регіональних органів влади, що зорієнтовані насамперед на
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виконання національних програм соцiально-економiчного розвитку, що можуть частково
суперечити поточним економічним інтересам регіонів. Зазначене, на нашу думку, яскраво
проявляється через конфлікти щодо розподілу державних фінансових ресурсів між цими
суб’єктами та спричиняє полеміку навколо досконалості фінансового механізму регулювання
і стимулювання розвитку регіонів.

В. Опарін дав найбільш вдале визначення фінансового механізму у контексті нашого
дослідження, адже він прямо вказує, що фінансовий механізм – це сукупність фінансових
методів, форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток [13, с. 55].
Вітчизняний учений О. Василик конкретизував визначення фінансового механізму як
сукупності форм і методів формування й використання фінансових ресурсів, що
застосовується з метою створення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку
суспільства [14, с. 402]. Саме це визначення вказує на основний напрям використання
фінансових ресурсів і мету цього використання – розвиток.

Водночас В. Базилевич уточнює суб’єктну і інституційну структуру цього поняття, але не
конкретизує мети використання та функціонування фінансового механізму. Він, зокрема,
зазначає, що фінансовий механізм – це сукупність економіко-організаційних і правових форм
і методів управління фінансовою діяльністю держави в процесі створення і використання
фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур,
господарських суб’єктів і населення [15].

Узагальнюючи наробки вітчизняних учених щодо конкретизації змісту поняття „фінансовий
механізм”, можемо попередньо зробити висновок про те, що, хоча у кожній сфері фінансових
відносин і на кожному рівні економічної системи це поняття має свою специфіку, насамперед
треба пам’ятати, що мова йде про сукупність певних методів та інструментів, що спрямовані
на реалізацію певної мети конкретного суб’єкта фінансових відносин (держави, регіону, міста,
підприємства, домогосподарства).

Якщо в контексті нашого дослідження продовжити думку В. Дем’янишина [15, с. 6]
стосовно виокремлення таких складових фінансового механізму суспільства вiдповiдно до
сфер фінансових відносин, як фінансовий механізм держави, фінансовий механізм суб’єктів
господарювання, фінансовий механізм домогосподарств, то треба доповнити цей перелік
такою складовою, як фінансовий механізм стимулювання їх розвитку (рис. 1).

Зазначимо, що таку складову, як бюджетний механізм, вважають [16, с. 236] практичною
реалізацією, відображенням на практиці – бюджетної полiтики країни та спрямованості
бюджетних вiдносин на вирiшення конкретних завдань держави. Отже, на нашу думку,
бюджетний механізм регіонального розвитку спрямований на забезпечення розвитку
нацiональної економiки в цiлому, а не тільки окремих регіонів.

Наголошуючи на ролі бюджетного механізму у вирiшеннi завдань соцiально-економiчного
розвитку суспiльства, вітчизняні вчені визначають бюджетний механiзм як комплекс бюджетних
вiдносин, що держава використовує для стимулювання соцiально-економiчного розвитку
[16, с. 100].

Оскільки ми досліджуємо бюджетно-податковий механізм стимулювання регіонального
розвитку, то повинні сконцентрувати увагу на бюджетній децентралiзацiї, оскільки вона
охоплює мобiлiзацiю фiнансових ресурсiв у мiсцевi бюджети та їх використання з певною
метою на регіональному рівні.
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Рис. 1. Узагальнена структура фінансового механізму суспільства в контексті
стимулювання регіонального розвитку *

* Джерело: розроблено автором.

Бюджетна децентралізація є близькою до бюджетного (фіскального) федералiзму. Так,
В. Тарангул визначає бюджетний федералiзм як побудовану на принципах субсидiарностi та
демократичної децентралiзацiї систему прав на оподаткування та розпорядження видатками
на рiвнi бюджетiв усiх рiвнiв, яка вiдповiдає делегованим повноваженням i функцiям усiх
органiв влади відповідно до адмiнiстративно-територiального устрою держави [17, с. 120].
В. Федосов вказує, що „…бюджетний федералiзм виникає при паритетному розмежуваннi
доходiв i видаткiв мiж мiсцевим i загальнодержавним бюджетами для фiнансування виконання
ними вiдповiдних повноважень i фiнансування повноважень здiйснюється на засадах
економiчної доцiльностi, суспiльної солiдарностi та соцiальної етики вiдповiдно до концепцiї
соцiально-економiчної полiтики країни…” [18, с. 605].

З наведених визначень видно, що  ефективне використання концепції бюджетного
федералізму для стимулювання розвитку регіонів передбачає збалансування і узгодження
соціально-економічних інтересів регіонів і центру. Тобто потрібно досягти консенсусу щодо
розподілу прав і повноважень стосовно обсягів і напрямів використання бюджетних коштів
на засадах дотримання територiальних iнтересiв в аспекті соцiально-економiчного розвитку
усіх регіонів і країни загалом.

Бюджетному федералiзму протистоїть бюджетний унiтаризм, що є особливою формою
мiжбюджетних вiдносин, за якої основнi принципи органiзацiї цих вiдносин визначаються
центральними органами влади [19, с. 351]. Так, концепції бюджетного федералізму і унітаризму
відрізняються ступенем фінансової автономії регіонів як основи ефективного надання ними
суспiльних послуг у межах регіонів. Фiнансова автономiя, у свою чергу, передбачає: бюджетну,

ЗА МЕТОЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ЗА СФЕРАМИ ФІНАНСОВИХ
ВІДНОСИН

Фінансовий механізм суспільства
(національний)

Фінансовий механізм економічного
розвитку

Фінансовий механізм соціально-
економічного розвитку регіонів

Фінансовий механізм
держави

Фінансовий механізм
суб’єктів

господарювання

Бюджетний

Позабюджетний

Комерційних суб ’єктів

Некомерційних суб ’єктів

Механізми
фінансового ринку

(за секторами)

Фінансовий механізм
домогосподарств

Фінансовий механізм
регіонів (у т.ч.
муніципальних

одиниць).



78                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

податкову самостiйнiсть і самостiйнiсть щодо встановлення комунальних тарифiв i податкiв
згiдно з чинним законодавством [20, с. 142; 39, с. 17].

Теоретичні основи фiскальної децентралiзацiї та її ролі у стимулюванні розвитку регіонів
заклав відомий учений у галузі економічної теорії Чарльз Тiбу. Зокрема, він довів, що
спiввiдношення обсягу сплачених податкiв та їх вартостi, обсягу та якостi одержаних
платниками суспiльних послуг разом з величиною доходу визначають вибiр мiсця проживання
населення [20, с. 23]. Водночас гiпотеза диверсифiкацiї вказує, що при високій фіскільній
децентралізації і з огляду на регіональні соцiально-економiчнi iнтереси регіональні органи
влади будуть намагатися зменшити самооподаткування i рiвень суспiльних витрат у регіоні.
Втручання центральних органiв влади робить можливим послаблення рiвня диверсифiкацiї
суспiльних послуг за допомогою ефекту переливу чи ефекту збiльшення ефективностi
суспiльних послуг при зростаннi їх обсягу за рахунок вiдносного зменшення суспiльних
витрат [21, с. 43].

Згідно з гiпотезою обмеження   регіональні органи влади намагатимуться збільшувати
наявні у їх розпорядженні фiнансовi ресурси, та, вiдповiдно, будуть прагнути досягнути
максимуму надходжень податків до регіонального бюджету. А тому необхідно стимулювати
конкуренцію між центральними та регіональними органами влади для покращання виконання
повноважень щодо регіонального розвитку чи країни загалом. При цьому зменшується пряме
втручання органiв влади в економiку, зменшується рiвень податкового навантаження на
реальний сектор економіки [20, с. 44].

Відповідно до теорії підвищення продуктивності, бюджетно-податкова децентралiзацiя
спричиняє підвищення рівня iнновацiйностi та якості суспільних послуг і зменшення їх вартості.
Для центральних органів влади обсяг функцій вiдповiдно зменшується, а отже, якість
виконання інших їх функцій покращується [20, с. 44].

Бюджетно-податкова децентралiзацiя впливає на розвиток регіонів і рівень забезпеченості
соціальних потреб населення. При цьому бюджетно-податковий механізм, а саме ефективне
його використання, є одним із факторів соцiально-економiчного розвитку регіонів країни.
Зазначимо, що бюджетно-податковий механізм є дуальним чинником розвитку регіонів, тобто
окремі його компоненти є екзогенними чинниками економічного розвитку регіонів, інші –
ендогенними.

Визначення місця та ролі бюджетно-податкового механізму стимулювання регіонального
розвитку у межах фінансового механізму регулювання соцiально-економiчного розвитку є
важливим завданням для подальшого удосконалення його конкретних форм і методів (рис. 2).

Отже, під бюджетно-податковим стимулюванням розвитку регіонів ми пропонуємо
розуміти діяльність держави з використанням комплексу організаційних і фінансових заходів
щодо забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів регіону для вирішення
конкретних завдань соціально-економічного розвитку регіонів у рамках національної стратегії
економічного розвитку на основі узгодження всіх інтересів регіонів та уряду країни за умови
максимально ефективного використання економічного потенціалу регіонів. При цьому
необхідно наголосити, що бюджетно-податкова політика країни як складова економічної
визначає конкретну сукупність методів та інструментів мобілізації та перерозподілу фінансових
ресурсів, що формують комплексну структуру бюджетно-податкового механізму
стимулювання розвитку регіонів (рис. 2) у межах бюджетно-податкової політики. Зауважимо,
що бюджетно-податковий механізм стимулювання розвитку регіонів повинний бути
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спрямований на досягнення основних цілей такого стимулювання при вирішенні завдань
бюджетно-податкової політики країни, які випливають з основних орієнтирів економічного
розвитку національної економіки і забезпечувати виконання основних функцій бюджету і
податків з дотриманням принципів, закладених в основу бюджетної та податкової систем
країни.

Рис. 2. Місце і роль бюджетно-податкового механізму у системі фінансового*
* Джерело: розроблено автором.

На підставі зазначеного вище, можна зробити висновок, що бюджетно-податковий
механізм стимулювання регіонального розвитку являє собою систему відповідних інструментів
і певних методів, які використовуються у процесі управління фінансовими відносинами, що
виникають між суб’єктами бюджетних відносин з приводу мобілізації та розподілу фінансових
ресурсів з огляду на реалізацію цілей соціально-економічного розвитку регіонів країни з
дотриманням стратегічних орієнтирів розвитку країни в цілому. Таке визначення однозначно
детермінує суб’єктів (хто їх використовує) і об’єкти (що підпадає під  дію) такого механізму.

З іншого боку, бюджетно-податковий механізм стимулювання регіонального розвитку
можна визначити як комплекс форм і методів створення та використання фінансових ресурсів
з метою забезпечення соціально-економічних потреб регіонів (у т.ч. органів державної влади,
суб’єктів господарювання і населення у цих регіонах), що застосовується з метою створення
сприятливих умов для економічного і соціального розвитку регіонів країни в контексті
забезпечення національного економічного зростання. Таке визначення дозволяє
конкретизувати складові бюджетно-податкового механізму стимулювання регіонального
розвитку, а саме віднести до нього: організаційні форми фінансових відносин (порядок
формування та використання фондів грошових коштів), методи фінансового планування,
форми управління фінансами, фінансове законодавство щодо регіонального розвитку.

Бюджетно-податковий механізм

Фінансовий механізм

Бюджетно-податкова політика

Податкова
політика

Бюджетна
політика

Державний бюджет

Податкова
система

Бюджетна
система

Бюджетний
процес Оподаткування

Державні фінанси

М
об

іл
іза

ці
я

ко
ш

т
ів

Ви
т

ра
ча

нн
я

Н
ап

ов
не

нн
я

Ви
рт

ач
ан

ня
/р

оз
по

ді
л



80                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

Рис. 3. Контур бюджетно-податкового-механізму стимулювання регіонального розвитку
у структурі бюджетно-податкової політики *

* Джерело: розроблено автором.
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Принципи податкової політики:
1. загальність оподаткування;
2. рівність усіх платників перед законом;
3. невідворотність відповідальності;
4. презумпція правомірності рішень платника;
5. фіскальна достатність;
6. соціальна справедливість ;
7. економічність оподаткування;
8. нейтральність оподаткування;
9. стабільність;
10. рівномірність та зручність сплати;
11. єдиний підхід до встановлення податків та зборів.

          Принципи бюджетної політики:
1. єдності бюджетної системи;
2. збалансованості;
3. самостійності;
4. субсидіарності;

5. цільового використання бюджетних коштів;
6. справедливість і неупередженість ;
7. ефективності і результативності бюджетів;
8. обгрунтованості;
9. повноти;
10. публічності і прозорості.

Бюджетно-податкова політика

Функції податків

1. Фіскальна;
2. Соціальна;
3. Стимулююча;
4. Стримуююча.

Функції бюджету

1. Розподільна;
2. Контрольна;
3. Акумулятивна.

Інструменти :
бюджет,

видатки (у т.ч.
трасфери),

податки

1. забезпечення соціально-економічного розвитку країни та її
регіонів;
2. стабілізація рівня національного доходу;
3. стримування інфляції;
4. підвищення рівня зайнятості;
5. згладжування циклічності розвитку;
6. урівноваження платіжного балансу;
7. економічне вирівнювання потреб регіонів.

Контур бюджетно-податкового механізму стимулювання регіонального
розвитку

Цілі в аспекті стимулювання регіонального розвитку :
1. формування та використання фінансових ресурсів для соціально -економічного
розвитку;
2. зменшення диференціації у рівнях соціально -економічного розвитку та рівнях життя
населення в регіонах ;
3. активізація інвестиційн ої діяльності в регіонах ;
4. забезпечення  ефективного використанн я бюджетних коштів і місцевих ресурсів ;
5. зміцнення конкурентоспроможн ості регіонів;
4. підвищення рівня зайнятості в депресивних регіонах ;
5. синхронізація циклів  та конвергенція темпів економічного розвитку регіонів ;
6. подолання міжрегіональних структурних диспропорцій в економіці регіонів ;
7. забепечення узгодженості економічних інтересів регіонів з завданнями бюджетно -
податкової політики країни .



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 4(59) 2012 81

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми

/ [за ред. М. М. Якубовського]. – К. : НДЕІ Міністерства економіки України, 2005. – 410 с.
2. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. – Т 1. / Мочерний С. В., Ларіна Я. С.,

Устенко О. А., Юрій С. І.; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.
3. Пасічник Ю. В. Бюджетне регулювання економічного зростання в Україні : дис. ... д-ра.

ек. наук: 08.04.01 / Пасічник Ю. В. – Донецьк, 2006. – 419 с.
4. Господарський кодекс України : від 16 січня 2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : www.infodisk.com.ua.
5. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш.,

Стародубцева Е. Б. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 495 с.
6. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика : навч. посіб. / Куценко Т. Ф. – К. : КНЕУ,

2005. – 508 с.
7. Финансы : оксфордский толковый словар : англо-русский. – М. : Издательство „Весь

мир”, 1997. – 496 с.
8. Современный финансово-кредитный словарь / [под общ. ред. М. Т. Лапусты,

П. С. Никольского]. – 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – VI, 567 с.
9. Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки : монографія / [за ред.

А. І. Даниленка]. – К. : Ін-т економіки НАНУ, 2003. – 415 с.
10. Черничко Т. В. Бюджетно-податкове регулювання в умовах трансформаційних змін в

економіці України : дис. ... канд. ек. наук : 08.02.03 / Черничко Т. В. – Л., 2003. – 201 с.
11. Кравченко Л. А. Державне фінансове регулювання економіки в умовах ринкової

трансформації : дис. ... канд. ек. наук : 08.01.01 / Л. А. Кравченко. – Сімферополь, 2002. – 211 с.
12. Братута О. Загальна характеристика та оцінка нормативно-законодавчої бази системи

регулювання регіонального розвитку в Україні / Олексій Братута // Регіональна економіка. –
2005. – № 1. – С. 7–13.

13. Опарін В. М. Фінанси [загальна теорія] : навч. посіб. / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і
перероб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240 c.

14. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / Василик О. Д. – 4-е вид., доп. – К. : НІОС,
2003. – 416 с.

15. Дем’янишин В. Г. Бюджетний механізм держави : сутність та роль у регулюванні
соціально-економічних процесів / В. Г. Дем’янишин // Формування ринкових відносин в
Україні. – 2007. – № 11. – С. 3–11.

16. Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик; за
ред. В. Д. Базилевича. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.

17. Тарангул В. Д. Зарубіжний досвід організації міжбюджетних відносин та їх законодавче
забезпечення / В. Д. Тарангул // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 3. –
С. 117–123.

18. Бюджетний менеджмент : підручник / [Федосов В., Опарін В., Сафонова Л. та ін.] ; за
заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

19. Леонідова О. Фінансування діяльності органів місцевого самоврядування / Олена
Леонідова // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 142–145.

20. Joumard I., Kongsrud P. M. Fiscal relations across government levels / I. Joumard,
P. M. Kongsrud // OECD Economic Sludies. – 2003. – № 36. – P. 184.

21. Thieben U. Fiscal Decentralisalion & Economic Growth in High-Income OECD Countries /
U. Thieben // ENЕPRI Working Paper. – 2001. – № 1. – Р. 39.

Стаття надійшла до редакції 04.09.2012 р.

www.infodisk.com.ua.5


82                                                                                                             Фінанси, грошовий обіг і кредит

УДК 336.764.2
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ОЦІНКА ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИЗИКУ
ВІТЧИЗНЯНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ

ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Проаналізовано ризики вітчизняного біржового ринку цінних паперів з використанням

методики оцінки динаміки фондових індексів, запропоновано використовувати новий для
вітчизняного ринку метод оцінки ринкового ризику – розрахунку волатильності – для
застосування цього інструменту як бази для контракту.

The risks of domestic stock market using method of stock indexes dynamics valuation are
analyzed. The volatility calculation - a new method of market risk assessment on domestic
market – for using this tool as a basis for the contract is proposed.

Ключові слова: ринок цінних паперів, цінні папери, фондова біржа, деривативи,
волатильність, фондові індекси, фінансові ризики.

Процеси ринкової трансформації, які охопили майже всі сфери діяльності суспільства,
супроводжуються суттєвими змінами економічного середовища, відповідно, змінюючи й
основні проблеми сучасної вітчизняної економіки, наприклад, високі ризики в реальному і
фінансовому секторі.

Невід’ємним і важливим елементом фінансової системи країни є стабільно та ефективно
працюючий ринок цінних паперів, на якому провідну роль відіграє біржовий ринок, де, як
правило, здійснюється торгівля високоліквідними цінними паперами, які характеризуються
високим рівнем попиту.

Водночас сучасні умови вимагають від учасників біржового ринку цінних паперів нових
моделей організації діяльності, аналізу впливу різноманітних ризиків і побудови системи їх
мінімізації. У зв’язку з цим особливого значення набуває вивчення методик оцінки ризиків
біржового ринку цінних паперів України.

Найбільш вагомими науковими дослідженнями, які присвячені окремим аспектам
функціонування біржових ринків цінних паперів, є праці зарубіжних науковців, зокрема:
А. Балабушкіна, Л. Буреніна, В. Галанова, Дж. Ф. Маршалла, А. Фельдмана та інших. Серед
вітчизняних праць особливу увагу необхідно приділити теоретико-методологічним
дослідженням І. Бланка, З. Ватаманюк, Л. Примостки, О. Сохацької та інших.

Метою статті є аналіз ризиків біржового ринку цінних паперів України з використанням
методики оцінки динаміки фондових індексів.

© Кострач Л. М., 2012
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Торгівля цінними паперами на організованих біржових ринках в Україні розпочалася з
1992 року. За 20 років ринок цінних паперів у цілому пройшов значний шлях, зростаючи за
обсягами та кількістю цінних паперів в обігу.

Так, з річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видно, що
обсяг торгів на ринку цінних паперів за 2011 рік зріс у 1,5 раза порівняно з 2010 роком і
становив 2 171,10 млрд. грн, перевищивши обсяг ВВП країни на 854,50 млрд. грн [1].

Висока активність на біржовому ринку у 2011 році призвела до збільшення майже у 2 рази
обсягу організованого фондового ринку, частка якого становила 13,16 % усіх операцій з
цінними паперами в країні. За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових
контрактів з цінними паперами протягом 2011 року сягнув 235,44 млрд. грн, тоді як у 2010 році
цей показник становив лише 131,20 млрд. грн.

Свідченням динамічного розвитку біржового фондового ринку є поява нових фінансових
інструментів. Так, після відкриття на Українській біржі секції строкового ринку, сума контрактів
з деривативами помітно зросла (з 3,59 млрд. грн у 2010 році до 23,58 млрд. грн у 2011 році).
Зростання показників строкового ринку саме і свідчить про можливість хеджування ризиків
за допомогою цих фінансових інструментів.

Станом на 31.12.2011 р. в Україні налічувалося 10 фондових бірж: Київська міжнародна
фондова біржа; Придніпровська фондова біржа; Східноєвропейська фондова біржа; Українська
біржа, Українська міжбанківська валютна біржа; Українська міжнародна фондова біржа;
Українська фондова біржа; Фондова біржа „ІННЕКС”; Фондова біржа „Перспектива”; Фондова
біржа „ПФТС”.

За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів (договорів) з
цінними паперами у 2011 році становив 235,44 млрд. грн, що більше майже у 2 рази (або
на104,15 млрд. грн) ніж у 2010 році. [2] Зростання обсягів торгів на фондовому ринку
пояснюється збільшенням фінансових ресурсів, що інвестуються в цінні папери українських
емітентів як вітчизняними, так і іноземними інвесторами, а також зростанням вартості самих
цінних паперів.

Однак доцільно зазначити, що близько 98 % біржової торгівлі цінними паперами
зосереджено на 3 фондових біржах: ПрАТ ФБ „ПФТС”, ПАТ ФБ „Перспектива” та ПАТ
„Українська біржа”.

Дві останні фондові біржі збільшили свою частку в загальному обсязі торгів на біржовому
фондовому ринку: ПАТ „Фондова біржа „Перспектива” – з 27,91 % у 2010 році до 33,58 % у
2011 році, ПАТ „Українська біржа” – з 20,95 % у 2010 році до 26,96 % у 2011 році. При цьому
частка обсягів торгів на ПАТ „КМФБ”, ПрАТ „УМФБ” та ПрАТ „УМВБ” у 2011 році
зменшилася відповідно до 0,88 %, 0,46 %, 0,001 % (рис.1).

Для здійснення оцінки ризиків проведення операцій на фондовому ринку України як
репрезентативну вибірку об’єктів аналізу доцільно обрати два основних фондових
майданчики, а саме ПрАТ ФБ ПФТС – першу електронну торговельну систему торгівлі
вітчизняними цінними паперами та ПАТ Українську біржу, створену відносно недавно (у
2008 році заснована, торгівля цінними паперами розпочалася 26.03.2009 р., у травні 2010 року
було запроваджено торгівлю ф’ючерсними контрактами на індекс акцій, у 2011 році –
опціонами на ф’ючерсний контракт з індексом акцій цієї біржі), але яка за асортиментним
наповненням суттєво випереджає першу, та, що є ключовим для нашого вибору, саме на цій
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біржі функціонує строковий майданчик, де і відбувається торгівля ф’ючерсними та опціонними
контрактами.

Рис. 1. Частки фондових бірж на організованому ринку цінних паперів в 2010 році*
* Джерело: виконано автором з використанням даних [1].

Разом ці дві фондові біржі охоплюють до 70 % вітчизняного біржового ринку, інформація
про торги на цих майданчиках розміщується відомими у світі інформаційними агенціями
Bloomberg та Reuters.

Головним показником, що ілюструє тенденції розвитку ринку цінних паперів України,
визнаним не тільки в межах нашої держави, але й за кордоном, є індекс ПФТС, що
розраховується на базі цін найбільш ліквідних акцій ПФТС з 1 жовтня 1997 року. Індекс ПФТС
– це ціновий індекс, зважений за обсягом емісії (free float), що реально доступна для широкого
кола інвесторів. „Індексний кошик” ПФТС складається з акцій 20 емітентів.

Перелік акцій для розрахунку індексу ПФТС формується Індексним комітетом ПФТС з
цінних паперів, що входять до Списку ПФТС, на підставі даних про ринкову капіталізацію,
обсяг торгів, кількість угод та інших факторів, що впливають на ліквідність акцій.

Станом на 1 грудня 2010 року до „індексного кошика” входили (у дужках визначено тікер
ПФТС): Укрнафта (UNAF), Центренерго (CEEN), Мотор Січ (MSICH) Укртелеком (UTLM)
Райффайзен Банк Аваль (BAVL) Азовсталь (AZST) Укрсоцбанк (USCB) Західенерго (ZAEN)
Донбасенерго (DOEN) Полтавський ГЗК (PGOK) Концерн „Стирол” (STIR) Крюківський
вагонобудівний завод (KVBZ) Алчевський металургійний комбінат (ALMK) Єнакієвський
металургійний завод (ENMZ) Дніпроенерго (DNEN) Стахановський вагонобудівний завод
(SVGZ) Авдіївський коксохімічний завод (AVDK) Ясинівський коксохімічний завод (YASK)
ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод (NITR) Маріупольський завод
важкого машинобудування (MZVM). Цей склад не змінювався і у 2012 році [2].

Індекс ПФТС розраховується на підставі Правил розрахунку індексу ПФТС і Положення
про індексний комітет ПФТС. Саме аналіз динаміки цього індексу в часі і характеризує стан
вітчизняного ринку і, відповідно, ризики для інвесторів і торговців цінними паперами.

На рис. 1 показано графік, що відображає динаміку цього індексу за період з 20.05.2002 по
24.07.2012 роки. Як бачимо, за десять останніх років значення індексу ПФТС коливалося, що
свідчить про можливості отримання значних доходів інвесторами, які формували свій
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портфель цінних паперів з акцій, що входять до індексної корзини, але одночасно про досить
високі ризики втрати цього доходу.

Індекс Української біржі має коротшу історію. Він розраховується в реальному часі:
значення індексу публікуються кожних п’ятнадцять секунд між 10:30 та 17:30 (за київським
часом) і транслюються усім учасникам торгів через біржовий термінал. Початкове значення
індексу – 500.

Рис. 2. Графік динаміки індексу ПФТС за період з 2002 по 2012 роки*
* Джерело: виконано автором із використанням можливостей, що надає сайт інвестиційної компанії

Альтана Капітал [3].

Датою відліку індексу є 26 березня 2009 року – початок регулярних торгів на Українській
біржі. Індекс є зваженим за капіталізацією з урахуванням вільних акцій (free float). Індекс
розраховується як відношення сумарної ринкової капіталізації цінних паперів індексного
кошика (включених до списку для розрахунку індексу) до сумарної ринкової капіталізації цих
паперів на дату базового періоду помножене на початкове значення індексу (500), а також на
поправочний коефіцієнт (станом на 18.09. 2012 – 3,5234161). [4].

Склад індексного кошика визначається Індексним комітетом і складається щонайменше з
10 найліквідніших акцій українських компаній. Вибір акцій здійснюється на основі експертної
оцінки. Планується регулярний розгляд складу кошика 15 березня, 15 червня, 15 вересня та 15
грудня.

В індексний кошик входять акції таких підприємств (у дужках тікер емітента): Алчевський
металургійний комбінат (ALMK), Авдіївський коксохімічний завод (AVDK), Азовсталь (AZST),
Райффайзен Банк Аваль (BAVL), Єнакіївський металургійний завод (ENMZ), Мотор Січ
(MSICH), Донбасенерго (DOEN), Укрнафта (UNAF), Укрсоцбанк (USCB), Центренерго (CEEN).

Як бачимо, акції 10 вітчизняних компаній, що входять до Індексу Української біржі,
одночасно є складовими індексу ПФТС. Цей факт пояснюється тим, що саме такі акції є так
званими „blow chips” вітчизняного фондового ринку, оскільки найбільше торгуються, їх
емітенти здебільшого працюють ефективно, більшість із них регулярно сплачує дивіденди.
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Аналіз динаміки провідного індексу Української біржі за період його існування з 09.12.2009
по 24.07.2012 років подано на рис. 3. Як видно із графіка, і в цьому випадку можна говорити
про високі ризики здійснення операцій на новому фондовому майданчику в період кризи та
три роки поспіль.

При порівнянні коливань двох фондових індексів за період з 2007 по 2012 роки чітко видно,
що в період кризи відбулося обвальне падіння індексу ПФТС із значення 1 208 до 213 (у 5,6
раза) та аналогічно індексу Української біржі від значення 2 935 до 550 (у 5,33 раза), що свідчить
про однакові тенденції цих ринків. Цей висновок не вимагає додаткових аргументів, оскільки
індекси двох вітчизняних електронних бірж є майже ідентичними за індексними кошиками.
Хоча індекс ПФТС включає двадцять акцій, однак питома вага десяти акцій, що входять до
індексу Української біржі (на сайтах бірж та інформаційних агенцій цей індекс позначається
англійськими буквами UX) є достатньо високою.

Рис. 3. Динаміка зміни індексу Української біржі за період з 09.12. 2007 по 24.07 2012
років*

* Джерело: виконано автором із використанням можливостей, що надає сайт інвестиційної компанії
Альтана Капітал [4].

У наступні посткризові роки також спостерігаються аналогічні тенденції. До березня 2011
року ці біржові ринки майже повернулися на втрачені до кризи позиції (Індекс ПФТС – 1137,
індекс Української біржі – 2 760), а потім спостерігається чітко виражений ведмежий тренд,
знову різке падіння (Індекс ПФТС – 360, індекс Української біржі – 1100), що продовжувалося
до моменту проведення аналізу (липень 2012 року).

На підставі зазначеного вище розрахуємо ризики вітчизняного ринку, оскільки уже
графічний аналіз показує його нестабільність і різкі зміни цін на акції зокрема та на індекси, як
інтегральні показники його стану загалом. Для аналізу ризиків на ринку цінних паперів
використовують волатильність (мінливість, англ. Volatility) – статистичний показник, що
відображає характеристику ринкової ціни або доходу змінюватися з часом.

Цей показник є одним із найважливіших фінансових показників в управлінні фінансовими
ризиками, оскільки відображає міру ризику використання фінансового інструмента за заданий
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проміжок. Як правило, вираховується середня волатильність. Виражається волатильність в
абсолютному або у відносному значенні від початкової вартості активу.

Використавши пакет прикладних програм STATISTICA 9.1 розрахуємо названі вище
показники для індексу Української біржі.

На рис. 4 представлено характеристики логарифмічної дохідності індексу українських акцій
за цінами відкриття (початку часового періоду фіксації цін) на різних часових горизонтах.

Рис. 4. Характеристики волатильності дохідності індексу українських акцій UX з
23.04.2009 р. до 29.06.2012 р.*

* Джерело: побудовано автором за власними розрахунками за даними Української біржі засобами
пакета STATISTICA 9.1

Якщо логарифми відношення цін розподілені нормально, тоді самі відношення цін (проста
дохідність) будуть підпорядковуватися логнормальному розподілу. Як бачимо, дохідність
суттєво коливається впродовж трьох останніх років, що підтверджує тезу про високі ризики
торгівлі на даному ринку. Як видно із цього графіка, 48 % операцій з індексом були збитковими,
50 % – прибутковими. Особливої уваги заслуговують періоди різких змін дохідності у квітні
2009 року, квітні 2010 року, липні 2011 року та квітні–травні 2012 року. Більшість коливань
дохідності зливаються у смугу із невпорядкованою зміною ширини.

Логарифмічна шкала зводить різні масштаби до одного, тобто один процент змін у 2009
році виглядає аналогічно такій само зміні у 2012 році. Завдяки цьому діаграма відображає
фактичну ринкову ситуацію у різні роки.

Отже, підсумовуючи, необхідно зазначити, що розміри однієї статті не надають можливості
показати увесь процес розрахунку волатильності ринку. Проте вважаємо, що і в Україні
з’явилася можливість не лише використовувати цей показник для визначення ризиків
вітчизняного біржового ринку цінних паперів, але розпочати торгівлю волатильністю, як це
уже довгий час практикують російські торговці.
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
У статті розглянуто сучасні методи прогнозування податкових надходжень, еволюцію

становлення та розвитку системи прогнозування в органах ДПС, наведено приклади
використання сучасних наукових розробок у прогнозно-аналітичній роботі Державної
податкової служби України.

The article deals with modern methods of forecasting tax revenues, the evolution of formation
and development of forecasting system in  STS bodies, presented examples of application modern
scientific developments in forecasting and analytical work of the State Tax Service of Ukraine.
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Плануванню та прогнозуванню податкових доходів до бюджетів усіх рівнів приділяється
дедалі більше уваги як у наукових дослідженнях, так і в практичній діяльності органів влади.
Водночас діючі методи планування та прогнозування часто не дозволяють достовірно
обґрунтувати доходи бюджетів.

У зв’язку з цим актуальною проблемою на сьогодні є створення системи планування та
прогнозування податкових доходів, яка буде гармонійно вбудована в систему бюджетного
менеджменту, орієнтованого на результат. Така система нині перебуває на стадії становлення,
її впровадження потребує розширення наукових досліджень як у методологічному, так і
прикладному аспектах, що, в свою чергу, буде сприяти удосконаленню тих, що існують, і
розробці нових методів планування та прогнозування податкових доходів і більшій
обґрунтованості планових показників, визначенню об’єктивних чинників і резервів зростання
доходів, ухваленню рішень на основі багатоваріантних розрахунків.
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Поточне планування податкових надходжень виконується у розрахунку на один фінансовий
рік, прогнозування – на більш тривалу перспективу. При цьому для здійснення якісного
планування на один рік необхідно провести прогнозування параметрів бюджетних завдань на
перспективу, тому останній метод є особливо важливим на практиці.

Прогнозуванню та його ролі у визначенні обсягу   надходжень до бюджету, моделюванню
економічних процесів в економіці держави, оцінці впливу зміни показників макроекономічного
розвитку на обсяг надходжень до бюджету  присвячені численні наукові публікації та
дисертаційні дослідження.

Так, Клименко О. В. [1, с. 24–26] розглядає прогноз податкових надходжень як критерій
класифікації суб’єктів господарювання – великих платників податків, співробітництво з якими
у рамках державно-приватного партнерства є перспективним і може привести до очікуваного
результату – розвитку і модернізації виробничої і соціальної інфраструктур України.

Копилов В. А. зазначає [5, с. 49–51], що серед методів бюджетного планування основними
є такі: метод коефіцієнтів (аналітичний метод), нормативний, балансовий, програмно-цільовий.
Проте під час формування бюджетної стратегії можуть також використовуватись методи
регресійних багатофакторних моделей, економетричного моделювання, імітаційних моделей,
експертних оцінок, економіко-статистичних моделей. На думку вченого, всі методи бюджетного
планування взаємопов’язані і повинні використовуватися комплексно з метою нівелювання
недоліків окремих з них, що сприятиме підвищенню якості прогнозів.

Ю. М. Харазішвілі [7, с. 36–53], аналізуючи 10 моделей прогнозування макроекономічних
показників, що застосовуються в Україні, та досвід зарубіжних учених, виділяє два основні
підходи: перший – застосування статистичного аналізу та побудова регресійних (лінійних і
нелінійних) рівнянь для цілей моделювання економічних змінних на основі даних передісторії
з наступною екстраполяцією макропоказників; другий – імітаційне моделювання соціально-
економічних процесів на базі аналітичних залежностей економічних параметрів із
застосуванням сучасних економічних теорій.

На думку науковців [3, с. 169], в Україні розроблено ряд макроекономічних моделей, які,
за певних умов, можуть допомогти побудувати прогнози податкових надходжень до бюджету,
оскільки деякі з них передбачають розрахунки надходжень окремих видів податків, а деякі –
оцінку очікуваних надходжень до бюджету у контексті сценарного моделювання.

Модель прогнозування податкових надходжень до бюджету України, яку розглядає
Соколовська А. М. [8, с. 322], дозволяє здійснювати варіантне моделювання, виходячи із
альтернативних сценаріїв розвитку економічних процесів. Об’єктами моделювання є податки
з найвищою часткою у ВВП держави – податок на додану вартість, податок на прибуток
підприємств і прибутковий податок з громадян (який справлявся у період розробки зазначених
моделей). При побудові моделі використано економетричні та балансові моделі. Однак
статистичні дані розробниками були обмежені досить коротким проміжком часу: I квартал
1998 або 1997 років – III квартал 2001 року, що пов’язано із визначенням періоду відносної
стабільності як статистичної звітності, так і норм оподаткування. У цілому динаміка надходжень
обраних податків на 85 % визначається врахованими у моделях факторами впливу [8, с. 318–
321].

Ученими Інституту економіки промисловості Національної академії наук України зроблено
спробу поєднати в єдиній системі обрахунок економічного потенціалу та
податкоспроможності територій з метою формування показників бюджету регіону – його
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доходів і видатків. Фахівці цього інституту здійснюють наукову координацію інформаційно-
аналітичної системи супроводження бюджетного процесу. Однак основні акценти у системі
зроблено виключно на показниках місцевих бюджетів і залишено поза увагою основні
бюджетоутворюючі податки державного бюджету – податок на додану вартість і податок на
прибуток [9].

На Державну податкову службу України як центральний орган виконавчої влади покладено
завдання супроводжувати бюджетний процес і прогнозувати доходи бюджету. При цьому
необхідно враховувати ще один аспект, важливий для достовірності прогнозування доходів
бюджету, – затверджені законом про бюджет показники доходів стають для органів стягнення,
зокрема податкової служби, обов’язковими для виконання. Зважаючи на важливість завдань
реформування податкової системи як для поліпшення бізнес-середовища, так і для стабілізації
державних фінансів, визначених Програмою економічних реформ України на 2010–2014
роки [4, с. 10] та з метою проведення обґрунтованих розрахунків показників надходжень, у
податкових органах запроваджено систему прогнозування, яка охоплює центральний та
регіональний рівні податкових органів, дозволяє виявляти ризики наповнення бюджету та
визначати шляхи їх подолання.

Значну увагу в наукових публікаціях упродовж останніх років приділено становленню та
еволюції організаційно-методологічних засад прогнозування надходжень до бюджету у органах
податкової служби. Так, науковці зазначають, що наприкінці 90-х років ХХ століття у податковій
службі використовували два основні методи визначення прогнозних показників [3, с. 178] –
непрямий (на основі даних про фактичні нарахування та надходження у поточному (базовому
періоді) та прямий (на основі показників діяльності платників у поточному періоді, та їх
динаміки у минулі роки). З урахуванням власних розрахунків і пропозицій регіональних
податкових органів було визначено і затверджено наказом прогнозні показники надходжень
(у той період – показники планової нормативної бази надходжень). При розподілі цих показників
для районних і міських податкових інспекцій було використано розрахунки реального
податкового потенціалу регіонів, визначені на основі моделі аналізу повноти сплати податкових
зобов’язань (розробленої Департаментом економічного аналізу та планування податкових
надходжень ДПА України [3, с. 183]), очікуваних надходжень у розрізі структурних підрозділів,
даних про відстрочки, термін сплати яких припадає на відповідний період та інші показники.
Починаючи з 2007 року, регіональним ДПС планові обсяги доходів доводяться через показник
розрахункової бази надходжень, що визначає прогнозні обсяги податкових надходжень до
державного чи місцевих бюджетів у плановому періоді (місяць, квартал, рік) та контрольні
рівні результативності роботи підрозділів податкової служби за визначеними напрямами. При
розрахунках було враховано показники соціально-економічного розвитку держави в цілому
та показники програм регіонального розвитку, законодавчі зміни, які впливають на
надходження до бюджетів усіх рівнів у відповідному бюджетному році, індикативні показники
доходів, визначені Міністерством фінансів України та інші фактори [6].

ДПС України, маючи на меті покращання рівня обґрунтованості прогнозних розрахунків
надходжень до бюджету, в рамках виконання науково-дослідних робіт було відпрацьовано
спільно з відомчими науковими закладами різні методи економіко-математичного
моделювання, зокрема, ARIMA-моделі, методи нейронних мереж, економетричного
моделювання тощо [11].
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Вивчення досліджень науковців з питань моделювання економічних процесів і
прогнозування податкових надходжень, а також практичних рекомендацій щодо їх
удосконалення засвідчило наявність значної кількості моделей прогнозування
макроекономічних показників з використанням різноманітних методологічних підходів.
Кожний з них має як переваги, так і певні недоліки. В умовах завдань безперервного та
стабільного наповнення бюджетів усіх рівнів, що покладені на органи державної податкової
служби Президентом України, роль прогнозно-аналітичної роботи виходить на якісно новий
рівень розвитку, що потребує комплексного використання інформаційних технологій та
впровадження сучасних методів обробки інформації.

Одним із таких вагомих напрямів на шляху розвитку податкової служби є впровадження
програмного продукту – Модельного апарату по визначенню впливу макроекономічних
показників на рівень податкових надходжень (далі – модельний апарат), розробленого для
ДПС України у рамках проекту „Модернізація державної податкової служби України – 1”.
Основна мета впровадження модельного апарату – оперативне та довгострокове
прогнозування податкових надходжень до бюджету з урахуванням впливу змін
макроекономічних показників. Статистична база даних сформована на основі джерел
загальнодоступної інформації Національного банку України, Державного комітету з питань
статистики та інших органів виконавчої влади.

Можливість прогнозування макроекономічних показників реалізована у моделі 1, а
основних видів податкових надходжень залежно від змін макроекономічних показників – у
моделі 2, яка, в свою чергу, генерує результати у розрізі місячних прогнозних показників
(місячна модель) і квартальних (квартальна модель) таких податків: на доходи фізичних осіб,
на прибуток, на додану вартість, що контролюється митними органами.

При розробці програмного забезпечення модельного апарату авторським колективом
ДПС України було проаналізовано ряд економіко-математичних методів для того, щоб
визначити найбільш оптимальний. Так, для прогнозування макроекономічних показників
використано метод економетричного моделювання; метод головних компонент виявився
найбільш прийнятним при прогнозуванні надходжень податків, оскільки дозволив підібрати
специфікації регресії, що забезпечують найбільш точний позавибірковий прогноз. Головні
компоненти виділяються з набору вибраних макроекономічних факторів. Кожна головна
компонента пояснює визначений відсоток варіації показників. Вибрані в специфікаціях регресії
головні компоненти пояснюють близько 80 % варіації змінної. Метод головних компонент,
по-перше, дозволяє зменшити кількість залежних змінних у регресіях, що особливо важливо
для України, з її короткотерміновими рядами, і, по-друге, вирішує проблеми
мультиколінеарності моделі.

В основу розробленої методики прогнозування покладено тезу про те, що, якщо економіко-
математичними моделями належно відтворюються показники фактичних надходжень
відповідного періоду, то прогнозні показники надходжень певного періоду розраховуються з
аналогічною належною точністю.

Результати розрахунків прогнозу податкових надходжень на 2013 рік, проведені за
допомогою модельного апарату, були надані Міністерству фінансів України для формування
дохідної частини бюджету, а також профільним департаментам ДПС України для використання
в роботі інформаційного бюлетеня „Квартальні передбачення”. В останньому наводяться
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результати розрахунку прогнозу надходжень макропоказників і податків на наступний квартал
року.

Водночас необхідно зазначити, що існують певні ризики в процесі використання досягнень
світової та вітчизняної науки при впровадженні у практичну діяльність податкової служби, а
саме:

– необхідність забезпечити належну точність прогнозування, оскільки, як зазначалося
вище, затверджені законом про бюджет показники доходів стають для органів стягнення
обов’язковими для виконання;

– підтримка в актуалізованому стані статистичних баз даних показників, задіяних в
економіко-математичній моделі;

– необхідність навчання персоналу для використання розроблених програмних продуктів.
В окремих дослідженнях використовують не специфічне для поточної роботи та не стандартне
програмне забезпечення, виникає потреба у глибокому володінні фахівцями податкової
служби можливостями цього програмного забезпечення – безпосередньо при прогнозуванні,
а також при забезпеченні певної точності розрахунків.

Однак, незважаючи на ризики, підсумки виконання бюджетних призначень першого
півріччя свідчать про покращання рівня прогнозно-аналітичної роботи в органах ДПС. Як
зазначив Голова ДПС України О. В. Клименко, за підсумками виконання бюджетних призначень
січня-червня 2012 року „…реальні збори відрізняються від прогнозів і планових показників
всього на 0,2 відсотка! Це яскраво демонструє, наскільки зросла якість прогнозної та
аналітичної роботи при визначенні стану економіки, тенденцій  її розвитку та бази
оподаткування. Для бізнесу це гарантія того, що податкова політика сьогодні зрозуміла та
передбачувана, що ніякого різкого підсилення фіскального тиску не буде і бути не може” [10].

Водночас безперечним є те, що комплексне поєднання світового досвіду та розробок
вітчизняної науки щодо моделювання податкових надходжень дозволить підвищити рівень
прогнозно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби та поліпшити
обґрунтованість розрахунків прогнозних обсягів доходів бюджету залежно від змін
макроекономічних показників. Особливо актуальним це питання є в період реалізації Програми
економічних реформ на 2010–2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава”, якою передбачено обов’язкове проведення податкової
реформи, необхідне як для поліпшення бізнес-середовища, так і для стабілізації державних
фінансів.
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ЕКОНОМІКИ
Досліджено трансформацію податкової політики країн Центральної та Східної Європи

і визначено напрями її розвитку в умовах сталого розвитку економіки.

Issues of taxsys temtrans formationin Centraland Western Europeare explored
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Сучасний рівень розвитку економічних відносин не дозволяє розглядати податковий фактор
як основний, що впливає на зміну ділової активності. Проте ступінь його впливу на
економічний потенціал господарюючих суб’єктів і банків до цього часу залишається досить
значним. В умовах, коли перед суспільством стоїть завдання прискорити соціально-
економічний розвиток, регулятивна роль податкового фактора в економічних відносинах
зростає. У зв’язку з цим основне завдання фінансової політики в частині трансформації
податкових відносин для цілей стійкого розвитку полягає в забезпеченні суспільно необхідного
рівня податкових надходжень до бюджетів різних рівнів при збереженні економічно необхідного
рівня економічного потенціалу суб’єктів господарювання та банківської системи.

Розглядаючи проблему розвитку системи оподаткування, пропонуючи внесення тих чи
інших життєво важливих поправок у конкретні закони про податки, необхідно підкреслити, що
мова йде не про зміни поточного (тактичного) характеру, які усувають ті чи інші недоліки
конкретного податку, а про пошук оптимального поєднання податкових і неподаткових методів
мобілізації державних доходів.

Особливу актуальність проблеми формування і функціонування ефективної податкової
політики набувають в умовах нестабільної фінансово-економічної ситуації. Ці питання активно
обговорюються на різних рівнях, причому це викликано не поточною політичною
кон’юнктурою, а реальною необхідністю визначити критерії економічної та соціальної
значущості податкової політики, а також розробити на їх основі конкретні ефективні заходи і

© Грищенко О. О., 2012



96                                                                                                             Податки

механізми податкової політики, здатні здійснювати прямий вплив на економічну ситуацію в
Україні.

У системі податкових відносин є значні проблеми, багато з яких не вирішені. До сьогодні
не вирішено теоретичні та практичні завдання оподаткування, окремі з яких зумовлені
недосконалістю Податкового кодексу України. До них відносять численні проблеми
податкового адміністрування, обчислення та сплати конкретних видів податків. Немає єдиної
позиції з питання доцільності подальшого зниження податкового навантаження, відсутні
конкретні рішення щодо податкового стимулювання інвестиційної діяльності в країні. При
здійсненні спроб стимулювання платників податків немає чітко визначеної системи. Проведені
заходи розрізнені і не дозволяють добиватися істотних змін становища в умовах стійкого
розвитку економіки. Немає чіткої позиції у вирішенні найважливішого для України питання
оподаткування малого та середнього бізнесу.

Як бачимо, наведені проблеми податкової політики України серйозно впливають на її
податковий клімат, порушують систему доходів бюджету, погіршують інвестиційну
привабливість, ускладнюють стійкий розвиток. У зв’язку з цим ще одним завданням стає
створення прозорої, стабільної і постійної податкової системи та податкових інструментів
стимулювання стійкого розвитку [1, c. 35.]. Напрями податкової політики на довгострокову
перспективу повинні бути засновані на необхідності забезпечити принципи нейтральності та
справедливості податкової системи, а також підтримувати такий рівень податкового
навантаження, який, з одного боку, не створює перешкод для стійкого економічного зростання
та з іншого – відповідає потребам розширеного виробництва в доходах для надання
найважливіших державних послуг. Вирішення цих проблем значно прискорить інтеграційні
процеси Україні в Європу, як перспективного напряму економічного розвитку країн
Центральної та Східної Європи.

З метою визначення перспективних напрямів розвитку податкової системи України
розглянемо особливості податкових систем країн Центральної та Східної Європи, їх
трансформацію в умовах переходу до ринкових економічних відносин.

Формування сучасних, податкових систем у державах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ)
почалося в кінці 80-х   поч. 90-х рр. одночасно з перетвореннями в інших сферах економіки,
спрямованими на створення ринкового господарства.

Перші податкові закони відображали риси перехідного етапу. Як правило, вони не були
законами прямої дії, а доповнювалися серією постанов та інструкцій, щорічно в них вносилися
корективи, внаслідок чого податки виявлялися вкрай нестабільними. Проте вже в цих перших
законах позначилися нові риси європейської податкової системи. Податки більше не
розглядалися як знаряддя класової боротьби чи економічного придушення окремих категорій
підприємств і соціальних груп населення. Нові закони практично зрівнювали всіх учасників
економічних відносин і всіх платників у питаннях оподаткування. Ще одна особливість перших
законів про податки полягала в тому, що рівень оподаткування прибутку і доходів, встановлений
ними, був, як правило, дуже високим. Вказані заходи були вимушеними, хоча і непопулярними.
Викликані вони були зростаючим дефіцитом бюджетів, зниженням державних доходів унаслідок
падіння виробництва і скорочення обсягів товарообігу. Разом з тим підприємства отримали
вагомі податкові пільги з інвестицій, по продукції, що спрямовувалася на експорт. Суттєві
пільги надавалися іноземним компаніям і змішаним підприємствам. Закони про прибутковий
податок з фізичних осіб, як правило, містили досить великий набір соціальних пільг.
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У результаті реформ у державах ЦСЄ склалися податкові системи, які включають три
основні групи податків (рис. 2.1).

Рис. 1. Податкові групи в результаті реформ у країнах ЦСЄ
Прибутковий податок з юридичних осіб (у Болгарії   корпоративний прибутковий податок,

в Румунії   податок на прибуток, в Угорщині   податок на суспільство) стягується з суб’єктів
господарювання, що займаються підприємництвом з метою отримання доходу. Податок
поширюється як на національні, так і на іноземні компанії, та іншу діяльність, здійснювану в
країні.

У Польщі платником може бути також група організацій (податкова група по капіталу).
Об’єкт оподаткування   дохід, який розраховується як перевищення виручки над витратами з
її отримання. Дохід від дивідендів та часткової участі в прибутку юридичних осіб
оподатковується, як правило, біля джерела отримання і надалі віднімається із загальної суми
оподатковуваного доходу. Розмір податку в більшості країн ЦСЄ встановлений у вигляді єдиної
пропорційної ставки.

Згадані держави мають різну структуру податкових надходжень щодо прямих і непрямих
податків, а також соціальних платежів. За даними Євростату [2; 3; 4], найбільш низька частка
прямих податків у загальній сумі надходжень наявна у Словаччині (20,8 %), Болгарії (20,9 %) і
Румунії (23,0 %). Водночас у скандинавських країнах, а також у Великобританії та Ірландії
спостерігається відносно висока частка прямих податків у загальному обсязі податкових
надходжень.

Прибутковий податок з фізичних осіб у країнах ЦСЄ стягується з усіх доходів платника,
незалежно від джерела: від трудових відносин, домашньої роботи, всіх форм робіт, наукової,
дослідницької, іншої діяльності, володіння нерухомістю, здавання майна в оренду, використання
грошового капіталу і майна та інших джерел. Податком не обкладаються одержувані державні
допомоги на дітей та інші соціальні виплати, грошове забезпечення військовослужбовцям у
період строкової служби, відсотки по державних позиках. У більшості країн не оподатковуються
також пенсії, стипендії, відсотки за депозитними вкладами [5, c. 8].

У ряді країн, крім зменшення бази податку, дозволяються вирахування з нарахованого
податку. Так, у Польщі з нарахованого податку платник має право відняти витрати на проїзд
дітей до школи, плату за навчання дітей у школі та вузі, витрати на лікування платника податку
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та членів його сім’ї. Прибутковий податок з фізичних осіб є розділеним доходом, що надходять
у певній частці до центрального і місцевих бюджетів.

Податок на додану вартість (ПДВ) (в Угорщині він називається загальний податок з обороту,
у Польщі – податок на товари та послуги) стягується з обороту з реалізації товарів і послуг
власного виробництва, придбаних на стороні, а також ввезених на територію країни.
Платниками податку є юридичні та фізичні особи. Базою податку при реалізації продукції і
надання послуг служить еквівалент вартості, отриманої за товар або послугу [6].

Акцизи сплачують підприємства, організації та фізичні особи, які виробляють, ввозять
або вивозять, а також складують підакцизну продукцію. Акцизи поширюються на обмежене
коло товарів, як правило, ті, які характеризуються високим рівнем рентабельності. У більшості
країн стандартними підакцизними товарами є спирт і алкогольні напої, вина, пиво, тютюнові
вироби, нафтопродукти.

Конкретні умови справляння акцизів, у т.ч. ставки, визначає: у Польщі – міністр фінансів,
Угорщині  – Уряд, у Чехії та Словаччині – встановлені в законі.

Виходячи з особливостей трансформації податкових систем країн Центральної та Східної
Європи, метою податкової політики України в контексті євроінтеграції і трансформації
економічної системи є досягнення науково обґрунтованого компромісу між
різноспрямованими економічними інтересами різних суб’єктів податкової політики, що
забезпечує максимально ефективне в існуючих умовах вирішення сукупності завдань
соціально-економічного розвитку країни.

Досягнення поставленої мети можливе шляхом вирішення завдань, сутність яких полягає
в узгодженні економічних інтересів суб’єктів податкової політики. Для забезпечення
трансформації податкової системи України з метою її інтеграції в Європу, виокремимо такі
завдання:

  по-перше, формалізація опису сукупності умов зовнішнього і внутрішнього середовища,
в яких у подальшому буде здійснюватися пошук компромісного рішення. Зазначена сукупність
визначається тими цілями і завданнями соціально-економічного розвитку країни, які стоять у
кожний конкретний момент перед національною економікою. Сенс цього завдання полягає у
визначенні тієї системи економічних і соціальних обмежень, в яких буде здійснюватися пошук
компромісу економічних інтересів;

  по-друге, науково обґрунтоване визначення системи умов, які найкраще описують
економічні інтереси всіх зацікавлених сторін, в умовах, встановлених на попередньому етапі;

  по-третє, розробка економічного рішення (системи економічних рішень), яке найкраще
відповідає економічним інтересам усіх суб’єктів податкової політики. Вирішити це завдання
можна за допомогою великої кількості відомих методів, наприклад, методом експертних оцінок.
Крім того, можливі ситуації, в яких економічне рішення (або окремі елементи системи
економічних рішень) не будуть потребувати розробки, а повинні будуть сприйматися
механізмом податкової політики як вихідні умови для оцінки економічного ефекту їх реалізації;

  по-четверте, оцінка отриманого результату, яка в даному випадку буде зводитися до
оцінки економічного ефекту запропонованої системи економічних рішень;

  по-п’яте, для забезпечення ефективного функціонування механізму податкової політики
важливе значення має визначення системи принципів, відповідно до яких повинні
здійснюватися розробка та еволюція як усього механізму в цілому, так і окремих його елементів,
а також функціонування даного механізму. Пропонуємо включити в цю систему такі
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принципи: принцип наукової обґрунтованості; принцип ефективності функціонування;
принцип економічної доцільності; принцип адекватності й доречності; принцип внутрішньої
цілісності та узгодженості.

На основі визначеної системи завдань реформування податкової системи України повинно
здійснюватися в таких напрямах:

1. Розробка програми заходів податкового стимулювання стійкого розвитку. Податкова
політика держави в частині регулювання та стимулювання інвестицій в енергозберігаючі та
екологічно чисті технології в українській економіці повинна мати більш активний характер   не
просто сприяти створенню економічних умов і можливостей для здійснення платниками
податків такої діяльності, а й цілеспрямовано спонукати їх проводити модернізацію та оновлення
виробництва. У системі заходів державної підтримки українських платників податків повинні
бути передбачені гарантії використання отриманих додатково фінансових ресурсів (або їх
частини) на встановлену державою мету, насамперед на реалізацію цих енергозберігаючих
та екологічних програм. Структура та розміри оподаткування повинні бути визначені так,
щоб гарантувати звільнення від оподаткування витрат на відтворення робочої сили,
забезпечувати пільговий режим оподаткування для капіталів, залученого у такі програми,
встановлювати пільгові податкові режими для інвестування капіталу в наукові дослідження і
розвиток малого та середнього бізнесу.

З пропозицій щодо вдосконалення податків зупинимося на таких: необхідно поетапно
знижувати рівень податку на додану вартість з доведенням його ставки до 13–15 %, що
позитивно вплине на розвиток переробних галузей АПК, які сьогодні виступають
пріоритетними в розвитку України, зважаючи на її природно-кліматичні умови та географічне
розташування; з метою стимулювання розвитку високотехнологічних і наукоємних галузей
промисловості доцільно звільнити частину прибутку від податку на прибуток за умови
спрямування відповідних коштів на інвестиції в переробні виробництва, а також в інвестиції
на заходи з підвищення ефективності використання сировини і енергії, посилення екологічності
продукції і на фінансування природоохоронних заходів, а також передбачити податкові канікули
для новостворюваних науково-дослідних і техніко-впроваджувальних компаній; в умовах
стійкого розвитку економіки потрібно більше уваги приділяти формуванню цілісної системи
податкових пільг для сфери наукових досліджень і впровадження їх результатів у виробництво,
для діяльності щодо збереження та відновлення природних ресурсів.

2. Значною мірою вдосконалення податкової політики залежить від поглибленого
дослідження такої категорії, як податкова база регіону [7, c. 17]. Виходячи з аналізу структури
податкового потенціалу, факторів, що впливають на його формування, а також вимог і
можливостей чинного податкового законодавства пропонуємо такі заходи: по-перше,
оздоровлення економіки підприємств-платників податків, стабілізації їхнього фінансового
стану, стимулювання інвестицій в оновлення і розвиток власної виробничої бази, ефективна
цінова політика, реструктуризація заборгованості за податковими платежами (з більш
прийнятним порядком можливого списання накопичених штрафів, пені) тощо. Усе це резерви
значного збільшення їх податкових можливостей, і послідовного зростання податкових
надходжень; по-друге, підвищення результативності використовуваних механізмів
стимулювання впливу на підвищення ефективності господарювання, сприяючий розширенню
податкової бази, по-третє, оптимальне співвідношення стимулюючої та фіскальної функцій
податків (у межах повноважень органів влади відповідних рівнів); по-четверте, створення
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умов для розвитку і зміцнення малого та середнього бізнесу (в розвинених країнах доходи від
малого бізнесу становлять від 40 до 60 % доходів бюджетів, забезпечуючи зайнятість значної
частини населення); по-п’яте, посилення державного контролю за фінансовими потоками
економічних агентів і відповідальності за порушення податкового законодавства (тіньовий
оборот за різними оцінками сягає від ВВП 40 %); по-шосте, оптимізація податкових пільг; по-
сьоме, скорочення до мінімуму готівкових розрахунків; по-восьме, посилення соціальної
ролі, формування позитивного ставлення суспільства до сплати податків як до конституційного
обов’язку кожного громадянина.

Однією з функцій економічної політики повинно стати забезпечення соціального
консенсусу в суспільстві, на що також повинна бути спрямована податкова політика.
Критеріями, які характеризують соціальну значущість податкової політики, повинні виступати:

– стимулювання інструментами податкової політики позитивних структурних змін в
економіці, послідовне зниження сукупного податкового навантаження на малий бізнес і
фізичних осіб;

– досягнення стабільно низького рівня інфляції. Стійкість української гривні є тією умовою,
коли економіка працює ефективно і безперебійно;

– реалізація пріоритетних національних проектів, спрямованих на модернізацію соціальної
сфери;

– забезпечення енергетичної безпеки і модернізація енергетичної інфраструктури,
технологічна модернізація економіки та ін.;

– ефективне використання можливостей чинного податкового законодавства з метою
максимального збільшення податкового потенціалу на основі систематичного і всебічного
аналізу механізму дії загальнодержавних і місцевих податків.

Отже, у цьому дослідженні визначено комплекс завдань і напрями реформування
податкової політики держави з метою забезпечення стійкого розвитку економічної системи.
Проте однією з проблем сучасного державного управління, яке унеможливлює ефективне
просування податкової політики, є інформаційне забезпечення та адміністрування податкової
системи держави.

Запропоновані напрями вдосконалення податкової політики, засновані на вдосконаленні
як теоретичної, так і практичної її складової, дозволять державі підвищити ефективність
наповнення бюджету з одночасним зростанням обсягів бізнесу й відповідно економічної
системи.
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ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ – НОВАЦІЯ
В СФЕРІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Статтю присвячено з’ясуванню сутності та особливостей запровадження
горизонтального моніторингу як одного із методів податкового контролю великих
платників податків.

An article is devoted to the found out the essence and features the introduction of horizontal
monitoring as one of the methods of tax control of large taxpayers.
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податковий контроль, сервісна послуга.

Розвиток української економіки на сучасному етапі характеризується зростанням ролі і
місця держави в урегулюванні економічних і соціальних відносин. Трансформаційні процеси,
що мають глобальний характер (становлення економіки знань, розвиток інноваційного типу
економіки), а також локальні (створення цивілізованого ринкового господарства в Україні),
потребують надійного гаранта продовження указаних перетворень в особі держави.

Сфера оподаткування є місцем перетину інтересів держави або її регіонів з інтересами
платників податків – суб’єктів господарювання і населення. У зв’язку з незабезпеченістю
економіки України достатнім обсягом фінансових ресурсів постає загроза превалювання
фіскальних інтересів держави над іншими економічними і соціальними інтересами, які
розраховані на перспективу та не дають миттєвого ефекту, якими є зростання добробуту
населення, покращання інвестиційного клімату, підвищення конкурентоспроможності
національної економіки.

Кожного року в Україні неухильно зростає кількість платників податків, які за критеріями
відповідають визначенню „великі платники податків”. Так, у 2011 році це зростання становило
більше 21 %. Станом на січень 2012 року таких платників податків в Україні вже нараховувалося
1380. Ця категорія платників податків забезпечує 70 % доходу бюджету [1]. Але належного
сервісу, що відповідає європейським стандартам обслуговування, вони й донині не отримують.

Як відомо, супроводження великих платників податків означає не лише їх краще
обслуговування, максимальне надання сервісних послуг, уніфікацію процедур податкового
супроводу, але насамперед більш якісний контроль за сплатою податків та якісне юридичне
супроводження рішень податкових органів. З метою попередження виникнення проблемних
питань і вдосконалення обслуговування великих платників податків Державна податкова служба
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України (далі – ДПС) запропонувала великим платникам податків новий проект –
„Горизонтальний моніторинг”. Запровадження зазначеного проекту покликане реформувати
модель співпраці між податковими органами та великими платниками податків.

Здійснення ґрунтовного аналізу окремих аспектів співпраці податківців з великими
платниками податків, здійснення контролю за їх діяльністю та запровадження партнерських
відносин розглядалися у працях В. Т. Білоуса, JI. K. Воронової, А. І. Крисоватого,
М. П. Кучерявенка, A. A. Нечай, Г. В. Петрової, Т. О. Проценка, О. П. Рябченко, JI. A. Савченко,
О. П. Угровецького та інших учених.

Проте проблеми організації податкового супроводження та податкового контролю великих
платників податків, функціонування податкового обслуговування, надання нових сервісних
послуг вітчизняні науковці майже не досліджували. Наукових розробок стосовно застосування
горизонтального моніторингу як одного із методів податкового контролю великих платників
податків взагалі не існує. Цей інститут є досить новим і за відсутності правового регулювання
в Україні поки що не діє повною мірою. У цьому й визначається актуальність даного
дослідження.

Метою статті є визначення сутності горизонтального моніторингу, механізму його
здійснення, основних його переваг і недоліків та надання пропозицій щодо його впровадження
в Україні.

Горизонтальний моніторинг є наслідком змін у суспільстві. Якщо у громадян зростає
усвідомлення значення дотримання закону, то можна говорити про застосування цього методу
контролю. Горизонтальний моніторинг означає брати на себе відповідальність і чекати того
самого від інших, створення культури консультування, співробітництва, участі та насамперед
довіри.

Даний метод – це насамперед новий рівень спілкування з платниками податків, основною
метою якого є не тотальний контроль за діяльністю суб’єкта господарювання та комплексний
аудит усіх його операцій, а попередження здійснення платником податків ризикових операцій
та визначення факторів (причин), що їх зумовлюють. Тобто орган ДПС (відповідна
спеціалізована ДПІ по роботі з великими платниками податків) за згодою платника податків
безкоштовно опрацьовує інформацію про його фінансові операції та наперед вказує на
можливі ризикові розрахунки й операції, а також на сумнівних контрагентів, що їх
здійснюють [2].

Базується „горизонтальний моніторинг” на таких основних цінностях, як взаємна довіра та
прозорість. Взаємна довіра необхідна для прийняття цього методу. Сама концепція довіри
вимагає, щоб учасники були надійними і сумлінними. Це стосується як податкової служби,
так і підприємства. Прозорість означає повну відкритість між платником податків і податковою
службою. Платник податків стає прозорим відносно своєї податкової стратегії та податкового
документообігу. Податкова служба, в свою чергу, відкрита для кваліфікованого супроводу та
консультування бізнесу в податковій частини, а також – при реалізації коректного
адміністративного контролю [3].

Історія методу „Горизонтальний моніторинг” почалася ще в 2002 році, коли Наукова рада
з державної політики Нідерландів опублікувала доповідь „Майбутнє правового суспільства”,
в якій говорилося про перехід до більш рівноправних відносин між урядом і громадянами в
умовах постійних змін у міжнародних і громадських відносинах. Уряд Нідерландів включив
ряд рекомендацій Наукової ради в державні програми, які ґрунтувалися на принципі
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„зменшення правил, виконання правових норм, збільшення відповідальності з боку
суспільства”. Так, протягом 2004 року податкова та митна адміністрація Нідерландів оголосила
про намір застосувати горизонтальний моніторинг, а вже в 2005 році був розпочатий пілотний
проект з впровадження сервісу, який був розроблений на основі принципів, викладених у
доповіді.

У нідерландському експерименті було задіяно 20 підприємств, більшість з яких брали
участь у котируванні на біржі. З ними було підписано угоди про нагляд, в яких закріплювалися
зобов’язання сторін. Так, за угодою підприємство зобов’язувалося звернутися до податкової
служби у разі податкового ризику, а інспектор – прояснити ситуацію, що склалася протягом
певного часу. До речі, податкова служба і представники компаній завжди укладали
індивідуальні угоди, які відрізнялися одна від одної, проте вихідні пункти і зміст таких угод
були однаковими.

Одним із основних елементів зазначених угод є повний контроль за дотриманням
нормативних вимог (податкових і фінансових зобов’язань) і підвищенням рівня відповідності
компаній цим вимогам. Лише ті компанії, які контролюють процес сплати податків, і ті податкові
адміністрації, що мають можливість контролювати процеси всередині компанії і мають довіру
з боку платників, можуть отримати користь від нової системи нагляду. Зокрема, підприємство
отримує від податкової служби визначеність щодо свого становища. Воно може швидко
отримати інформацію про масштаби своєї фінансової відповідальності, а у податкової служби
в такому випадку не виникає необхідності проводити перевірки діяльності підприємства в
минулому.

Експеримент у Нідерландах мав чималий успіх. Майже усі компанії, які брали у ньому
участь, висловили бажання продовжити роботу за угодами. Експерти визначились із новим
терміном, який було покладено в основу горизонтального моніторингу, – концепція довіри
між учасниками експерименту. У рамках експерименту було виокремлено нову лінію в бізнесі,
яка отримала назву „податкова впевненість”.

Загалом за результатами дослідження, проведеного в Нідерландах, було виявлено, що
система горизонтального контролю позитивно впливає на дотримання компаніями вимог
законодавства. Після запровадження горизонтального моніторингу, зокрема, знизився рівень
адміністративного навантаження на компанії, що, в свою чергу, зробило Нідерланди більш
привабливим об’єктом для інвестицій. Крім того, горизонтальний моніторинг привів до
зменшення кількості заперечень та апеляцій, оскільки усі проблемні питання обговорюються
заздалегідь. Зросла і якість послуг та привілеїв, що надаються податковим відомством.
Наприклад, компанії, які укладають угоду про дотримання вимог, отримують насамперед
роз’яснення з податкових питань. Друга перевага полягає в тому, що податковий орган зменшує
корпоративний податок і оцінку розміру ПДВ. Третя перевага – це те, що на компанії не
накладатимуть штрафи, якщо вони випадково сплатять податки у більш пізній термін [3].

Успіх цього проекту в Нідерландах привів до його впровадження у інших європейських
державах. Досвід практики в галузі податкового контролю було запозичено Німеччиною,
Великобританією, Ірландією, Австрією, Словенією. Передбачено запровадження цього
проекту в США [4].

В Україні експеримент із запровадження горизонтального моніторингу розпочався 28
квітня 2011 року, що стало значним досягненням на шляху наближення податкового
законодавства України до європейських стандартів.
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Запровадження горизонтального моніторингу великих платників податків дозволить
розпочати формування ефективної для бюджету та необтяжливої для сумлінних платників
системи адміністрування податків у рамках проведення податкової реформи.

Ініціатором впровадження методу горизонтального моніторингу в Україні стала
Всеукраїнська громадська організація „Асоціація платників податків України”. У своїй
діяльності Асоціація ставить такі завдання, як захист законних прав платників податків,
представлення їхніх інтересів в органах державної влади. За словами віце-президента Асоціації
Володимира Мазарака, сьогодні одним з головних завдань, яке стоїть перед податковими
органами та АСППУ, є пропаганда соціальної відповідальності бізнесу.

В Україні нововведення поки що перебуває на стадії реалізації. На сьогодні у експерименті
з запровадження сервісу „Горизонтальний моніторинг” бере участь п’ять підприємств:
„АрселорМіттал Кривий Ріг”, „Нібулон”, підприємство з іноземними інвестиціями „Лукойл-
Україна”, ПАО „Лукойл-Одеський НПЗ” та „Метро Кеш енд Кері Україна”, діяльність яких
пов’язана з різноманітними секторами економіки, провідними представниками яких вони є.
У подальшому кількість учасників зростатиме. Але потрібно ураховувати, що не всі
підприємства можуть бути залучені до цього проекту. Участь у ньому припустима лише для
бізнесу, який досяг того рівня, коли заробляння грошей поєднується з піклуванням про
суспільство, коли в будь-якому випадку підприємство не втрачає свою сумлінність. Метод
стає доречним у нинішніх умовах соціальних змін, при яких зростає особиста відповідальність
громадян та почуття того, що виконання закону має велике значення для розвитку своєї
держави і суспільства в цілому [3].

Суть нового методу податкового контролю полягає в наступному: з частиною платників
податків податкова служба підписує спеціальну угоду – меморандум, у якому закріплюються
взаємні зобов’язання сторін. Останній передбачає, що підприємство в режимі он-лайн
повідомляє особистому податковому інспектору про всі податкові ризики, радиться з ним,
що робити в тій чи іншій ситуації, і тільки після відповіді інспектора здійснює господарську
операцію. Так, інспектор у режимі реального часу отримує достовірні відомості про діяльність
підприємства, у податковій службі немає потреби регулярно перевіряти даного платника
податків і тим більше проводити перевірки за попередні роки. Важливо, що платник податків
не зобов’язаний погоджуватися з інспектором, і у разі виникнення спірних питань має право
звернутися до суду. Крім того, держава не може змусити платника податків укласти подібну
угоду про контроль – це виключно ініціатива господарюючого суб’єкта [5].

Конкретний великий платник податків, погоджуючись на експеримент, повинний
продемонструвати повну прозорість своєї діяльності та готовність тісно співпрацювати з
органами ДПС, забезпечити надання вичерпної інформації щодо своєї підприємницької
діяльності. ДПС України, в свою чергу, іде назустріч таким суб’єктам господарювання
удосконалюючи систему їх обслуговування та мінімізації свого втручання у їх поточну
діяльність [4].

При впровадженні горизонтального моніторингу як елемента нового сервісу вводиться
електронний аудит. Він передбачає комплекс контрольних заходів податкового органу, який
базується на обробці даних спеціалізованим програмним забезпеченням, з поглибленими
основами статистики та статистичного аналізу, бухгалтерського обліку платника податку. Крім
того, вводиться податкове посередництво – можливість визнання податковими органами
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висновків аудиторських компаній, які відповідають певним критеріям і стандартам, а також
надання відповіді на запитання платника податку у максимально стислі терміни [4].

Беззаперечною перевагою горизонтального моніторингу є опрацювання податкових
ризиків у „режимі реального часу”. Якщо платник податку зіштовхується з невизначеністю у
чинному законодавстві щодо оподаткування тієї чи іншої операції, він звертається до
податкового органу і той відразу надає йому податкову консультацію. Відповідно, уже в момент
здійснення господарської операції платник податків розуміє, на думку податкового органу,
повинна оподатковуватися господарська операція, а не перебуває у стані невизначеності до
моменту проведення податковим органом відповідної документальної перевірки. Звичайно,
якщо платник податку не погоджується з позицією податкового органу, ніщо не позбавляє
його права звернутися до суду з метою підтвердити правильність своєї позиції [5].

Також важливим привілеєм співпраці для платників податків є відсутність податкових
перевірок, крім випадків, що передбачені законодавством, а також економія робочого часу,
зменшення витрат та відсутність стресу, який завжди супроводжує перевірки підприємств.

Горизонтальний моніторинг дозволить привести процедуру аудиту у відповідність з
загальноприйнятими світовими стандартами, за яких відмова від політики ревізії спонукає
платника податків добровільно виконувати свої обов’язки. Це ще один крок на шляху до
найменшого втручання податкової служби у діяльність суб’єктів господарювання та допомога
у зменшенні ризиків сумнівних операцій та роботи з сумнівними контрагентами.

Важливим моментом є те, що в експерименті не передбачається тотальний контроль
діяльності суб’єктів господарювання. У свою чергу, перетворення податкової служби з
фіскального в консультативний орган – це своєрідний сигнал для стимулювання бізнесу і
залучення інвестицій [7].

Передбачається розширення сервісних функцій, необхідних для максимально сприятливої
роботи підприємств. Йдеться про створення інтернет-порталу для великих платників податків,
на якому платник податків після ідентифікації зможе ознайомитися з податковою інформацією
про себе. Так, учасник проекту уникає необхідності проводити звірку розрахунків [2].

До інших переваг, що отримують податкові органи та їх клієнти (великі платники податків),
укладаючи угоди про горизонтальний моніторинг, потрібно віднести такі:

1) підприємства заздалегідь інформують про наслідки тієї чи іншої угоди, отже, керівництво,
яке відповідає за податкові ризики, може убезпечити себе;

2) оперативне реагування органу ДПС на проблеми платника податку призводить до
прискорення внесення ясності стосовно різних питань оподаткування і підвищення
ефективності та результативності роботи податкового відомства;

3) платник податків має право оскаржити позицію інспектора і, отримавши рішення суду,
здійснити господарську операцію без ризику;

4) підприємство може швидко отримати інформацію про масштаби своєї фінансової
відповідальності, а у податкової служби у такому випадку не виникає необхідності проводити
перевірки діяльності підприємства в минулому;

5) кваліфікована перевірка аудиторської компанії, яку ДПС України пропонує провести
підприємствам, матиме для них позитивний ефект. Адже вона може допомогти навести лад у
первинній бухгалтерській документації та виявити допущені помилки, що, в свою чергу,
призведе до покращання справ на підприємстві. Крім того, відбувається заміна існуючого
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постаудиту платника поточним моніторингом діяльності, тобто виникає можливість провести
незалежний аудит;

6) підприємство отримує право проводити аудиторські перевірки набагато рідше;
7) зменшується адміністративне навантаження на платників податків при виконанні

обов’язкових податкових процедур через взаємний постійний моніторинг податкових ризиків;
8) запровадження горизонтального моніторингу сприятиме налагодженню партнерських

відносин між податковою службою та платниками податків шляхом своєчасного реагування
та попередження здійснення ними ризикових операцій, які можуть призвести до порушень
податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким здійснюється органами
ДПС;

9) завдяки цій послузі усуваються перешкоди в діяльності великого платника податків через
запровадження електронних процедур адміністрування та мінімізацію суб’єктивного
людського фактора податкових органів [5].

Основною проблемою для успішного втілення горизонтального моніторингу в Україні є
відсутність відповідного законодавства. Законодавством України не передбачено право
податкових органів на укладення з платниками податків договорів щодо здійснення
горизонтального моніторингу, які мають укладатися згідно з світовою практикою. Також
законодавством не передбачено обов’язку податкового органу дотримуватися зобов’язань,
встановлених цими договорами, зокрема зобов’язань щодо звуження обсягу перевірок і
надання податкових консультацій у прискореному режимі.

Оскільки згідно з Конституцією України (ст. 19) податкові органи як органи державної
влади діють на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України, існує надзвичайно високий ризик визнання договору про здійснення
горизонтального моніторингу недійсним, і відповідно, неможливості забезпечення виконання
зобов’язань податкового органу за цим договором у примусовому порядку [5].

Отже, за наш час договір про здійснення горизонтального моніторингу може розглядатися
швидше як „джентельменська угода”, виконання якої залежить виключно від розсуду сторін,
ніж повноцінний юридичний інструмент. У випадку порушення податковим органом взятих
на себе за таким договором зобов’язань, зокрема щодо обмеження кількості перевірок, навряд
чи платнику податку вдасться захистити свої права у судовому порядку.

З практичного погляду, горизонтальний моніторинг породжує додаткові ризики для бізнесу
стосовно захисту конфіденційної інформації та впливу податкового органу на вибір
контрагентів.

Хоча податкове законодавство і захищає конфіденційну інформацію, у тому числі
комерційну таємницю платника податку від розголошення, в умовах високого рівня корупції
у нашій державі не можна виключати ситуації, що знайдеться „особливий” податківець, який
залюбки „зіллє” ваші таємниці нечесному конкуренту за „скромну платню” [6].

Також у реаліях сьогоднішнього податкового законодавства України помилково вважати,
що завдяки впровадженню „горизонтального моніторингу” та щорічного незалежного аудиту
підприємствам вдасться уникати додаткових перевірок чи санкцій від податкових органів.
Адже вітчизняне законодавство не містить норм, які б передбачали права податкових органів
на укладення з платниками податків договорів щодо здійснення горизонтального моніторингу
та не закріплює обов’язку органів ДПС дотримуватися будь-яких зобов’язань у зв’язку із
застосуванням методу горизонтального моніторингу на тому чи іншому підприємстві.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІДШКОДУВАННЯ
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ПО

РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Роботу присвячено аналізу розподілу бюджетного відшкодування податку на додану

вартість за конкретними регіонами України. Досліджено вплив експорту товарів і послуг
на розмір бюджетного відшкодування.

Work is sanctified to the analysis of distribution of budgetary compensation of tax value-
added after the concrete regions of Ukraine. Influence of export of commodities and services is
investigational on the size of budgetary compensation.

Ключові слова: податок на додану вартість, бюджетне відшкодування податку на
додану вартість, експорт товарів і послуг, валовий регіональний продукт.

Регіон являє собою великий соціально-економічний територіальний простір з певними
характерними ознаками, тому провести комплексну оцінку його податкового потенціалу
дуже складно. Це пов’язано насамперед із спеціалізацією кожного регіону, особливістю
ресурсної бази, місцем розташування тощо. Характерними рисами регіонів України є
нерівномірність і значний розрив у соціально-економічному розвитку [4, с. 76–85]. Уряд
намагається вирівняти ситуацію надаючи дотації вирівнювання з державного бюджету. Існує
великий розрив між найбільш розвиненим регіоном нашої держави та найменш розвиненим,
тобто в сучасних умовах спостерігається великий рівень міжрегіональної диференціації.
Відсутні перспективні механізми стратегічного розвитку регіонів і методи їх реалізації, відсутні
стимули економічного зростання регіонів, реалізації в них інноваційної політики. З
економічного погляду регіони не є самостійними й потребують постійних фінансових вливань
у вигляді дотацій вирівнювання, розмір яких з кожним роком лише зростає. Саме це ускладнює
процес порівняння регіонів між собою.

Податок на додану вартість негативно впливає на фінансовий стан підприємства внаслідок
появи лагу між сплатою податкового кредиту та відшкодування, а саме зменшує розмір обігових
коштів суб’єкта підприємницької діяльності. Тому актуальним є дослідження розподілу сум
бюджетного відшкодування між регіонами України, адже такий чинник суттєво впливає на їх
економічний розвиток.

© Паянок Т. М., Пікінер В. О., 2012
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Мета роботи – за допомогою статистичного аналізу оцінити розподіл сум бюджетного
відшкодування по регіонах України, проаналізувати вплив факторів, а саме експорту товарів
і послуг за 2010–2011 рр.

Дослідженню податкових надходжень у країнах з відкритою економікою приділялося
достатньо уваги. Так, проведений аналіз впливу обсягів експорту, імпорту та ВВП на величину
надходжень від ПДВ за допомогою аналітичної та емпіричної моделі показав, що зростання
ВВП в експортно-орієнтованій економіці не веде до відповідного зростання надходжень від
ПДВ (коефіцієнт еластичності ПДВ із ВВП менший за 1). На час, коли темпи зростання експорту
перевищують темпи зростання ВВП, може спостерігатися зменшення частки ПДВ у ВВП,
тобто зменшення основного показника фіскальної ефективності податку [5, с. 52–55]. Гораціо
Собаро дослідив податкове напруження та податковий потенціал Мексики як зразок податкової
системи [8, c. 1]. Ісмагілова Л. та Орлова Е. розробили методи прогнозування розвитку оцінки
податкового потенціалу, використовуючи штучні інтелектуальні методи [7, c. 1].

Однак усі перераховані вище праці не враховують особливостей формування ПДВ на
регіональному рівні в Україні.

Проаналізуємо розмір бюджетного відшкодування податку на додану вартість та експорту
товарів і послуг за 2010–2011 рр. За допомогою офіційного, середнього за період курсу гривні
до долара США, встановленого Національним банком України, показники експорту були
переведені в гривневий еквівалент, а саме за 2010 р. курс – 793,56, за 2011 р. – 796,76 гривень за
100 доларів США [6, с. 1]. Статистичний аналіз Автономної Республіки Крим, 24 областей
України та 2-х міст, а саме Києва і Севастополя, подано у таблиці 1.

Таблиця 1
Статистичний аналіз бюджетного відшкодування ПДВ грошовими коштами та експорту

товарів і послуг за 2010–2011 рр. *

* Джерело: розраховано автором за даними [1, 2].

Як видно з табл. 1, відбувається зростання основних показників, а саме середнього значення
– у 2011 р. на 32 % зріс експорт і на 77 % – розмір бюджетного відшкодування ПДВ; загальної
суми показників: у 2011 р. розмір експорту становить 607 797,86 млн грн, а бюджетного
відшкодування – 42 779,08 млн грн. При цьому необхідно зазначити, що розмах варіації дуже

Експорт товарів і послуг, млн грн Бюджетне відшкодування
ПДВ, млн грн

Показник 2010 2011 2010 2011
Середнє 17 047,78 22 511,03 897,63 1 584,41
Стандартна похибка 5 039,22 6 572,26 412,97 610,69
Медіана 6 275,47 8 451,53 181,43 479,89
Стандартне
відхилення 26 184,54 34 150,46 2 145,87 3 173,23

Дисперсія вибірки 685 630 304,60 1 166 254 223,04 4 604 736,98 10 069 416,92
Ексцес 6,00 5,67 16,55 13,48
Асиметричність 2,51 2,43 3,91 3,49
Інтервал 107 541,78 140 661,36 10 492,13 15 153,62
Мінімум 880,59 1 141,80 18,33 39,21
Максимум 108 422,37 141 803,16 10 510,47 15 192,83
Сума 460 289,96 607 797,86 24 235,91 42 779,08
Рівень надійності
(95,0%)

10 358,26 13 509,47 848,88 1 255,29
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великий: для експорту у 2010 р. 107,5 млрд грн і 140,7 млрд грн. у 2011 р., для відшкодування
10,5 і 15,2 млрд грн відповідно. Медіана дуже низька і має значення нижче середнього, що
вказує на те, що більшість областей мають найнижчі показники, тому що медіана – це варіанта,
яка припадає на середину упорядкованого ряду розподілу і ділить його на дві рівні за обсягом
частини [3, с. 87].

Таблиця 2
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами та експорт

товарів і послуг, млн грн за 2010 рр. *

* Джерело: розраховано автором за даними [1, 2].

Інтервал К-сть Назва показника
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами,

млн грн

18,33-438,02
1
9

Автономна Республіка Крим, Вінницька,
Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, Львівська,
Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська,
Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська,
Чернівецька, Чернігівська, Севастополь

438,03-857,70 3 Київська, Одеська, Полтавська

857,71-1 277,39 1 Луганська
1 277,40-
1 697,07

1 Запорізька

1
18,33-

2 116,76
24

Усі
інші

1 697,08-
2 116,76

0 -

2
2116,77-
4 215,19

1 Дніпропетровська

3
4215,20-
6 313,61

1 Київ

4
6313,62-
8 412,04

0 -

5

8412,05-
10 510,4

7
1 Донецька

Експорт товарів і послуг, млн грн

880,59-5 182,27
1
2

Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-
Франківська, Кіровоградська,  Рівненська,
Тернопільська, Херсонська, Хмельницька,
Чернівецька, Чернігівська, Севастополь

5 182,28-
9 483,94 4

Львівська, Автономна Республіка Крим,  Сумська,
Черкаська

9 483,95-
13 785,61 3

Київська, Харківська, Закарпатська

13 785,62-
18 087,28 2

Полтавська, Миколаївська

1

880,59-
22 388,9

5
21

Усі
інші

18 087,29-
22 388,95 0

-

2

22 388,9
6-

43 897,3
1

3 Луганська, Запорізька, Одеська

3

43 897,3
2-

65 405,6
6

0 -

4

65 405,6
7-

86 914,0
2

2 Київ, Дніпропетровська

5

86 914,0
3-

108 422,
37

1 Донецька
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Правостороння асиметрія (медіана менше середнього значення), гостровершинний ексцес
(розраховані значення значно більші від нормованої величини – 3-х) – маємо нерівномірний
розподіл, що вказує на те, що більшість регіонів має низьку експортну орієнтацію та,
відповідно, низький рівень бюджетного відшкодування.

Таблиця 3
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами та експорт

товарів і послуг, млн грн за 2011 р. *

* Джерело: розраховано автором за даними [1, 2].

Інтервал К-сть Назва показника

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами, млн грн

39,21-645,35
1
6

Автономна Республіка Крим,  Вінницька,
Волинська,  Житомирська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, Львівська,
Рівненська, Тернопільська, Херсонська,
Хмельницька,  Черкаська, Чернівецька,
Чернігівська, Севастополь

645,36-1 251,50 4 Луганська,  Київська, Сумська, Харківська

1 251,51-
1 857,64

2 Одеська, Миколаївська

1 857,65-
2 463,79

1 Полтавська

1
39,21-

3 069,93
24

Усі
інші

2 463,80-
3 069,93

1 Запорізька

2
3069,94-
6 100,66

0 –

3
6100,67-
9 131,38

2 Дніпропетровська, Київ

4
9131,39-
12 162,11

0 –

5
12 162,12-
15 192,83

1 Донецька

Експорт товарів і послуг, млн грн
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1
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29 274,08
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2
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113
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Для подальшого аналізу побудуємо групування показників за п’ятьма інтервалами
(табл. 2, 3). Аналіз показників за 2010 р. показав, що експортно-орієнтованими в Україні є
м. Київ, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька, Одеська та Полтавська області,
розмір їх експортних операцій становить більше середнього значення ( 78,04717х  млн грн).
При цьому необхідно зауважити, що лідерами є Донецька область, де експорт становить
23,6 % (у 2011 р. – 23,3 %) від загального по Україні, м. Київ – 17,2 % (у 2011 р. – 16,2 %) і
Дніпропетровська область – 14,4 % (у 2011 р. – 14,1 %), а це 55,2 % відповідно (у 2011 р. –
53,6 %). Проаналізуємо розмір бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
Лідерами з відшкодування відповідно є Донецька область, де сума відшкодування становить
43,4 % (у 2011 р. – 35,5 %) від загального розміру відшкодувань, а це 10 510,47 млн грн, м. Київ
– 18,5 % (у 2011 р. – 14,7 %), Дніпропетровська – 10,4 % (у 2011 р. – 14,4 %), а це 72,3 % (64,6 %).
Основними регіонами, що отримали суми бюджетного відшкодування грошовими коштами,
є також Запорізька і Луганська області. Розмір їх відшкодування вищий за середнє значення
( 63,897х млн грн). Порівнюючи розмір експорту і бюджетного відшкодування за 2010 р.,
можна зазначити, що Одеська і Полтавська області не отримали відшкодування в належному
обсязі, розмір значно менший від середнього значення, адже вони у 2010 р. були експортно-
орієнтованими регіонами. Ситуація виправлена у 2011 р. (табл. 3). Щодо інших регіонів, то
позиції показників у групуванні за 2011 р. суттєво не змінилися, лише Полтавська область
збільшила експорт товарів і послуг до 27 млрд грн, а це на 51 % більше за минулий рік.

На рис. 1 подано розподіл регіонів за часткою експорту і бюджетного відшкодування у
загальному обсязі по Україні. Враховуючи викладене вище можна сподіватися, що у 2012
році Луганська область отримає більшу частку бюджетного відшкодування, адже частка
експорту товарів і послуг більша за частку відшкодування у загальному по Україні.

Рис. 1. Частка бюджетного відшкодування податку на додану вартість та експорту товарів
і послуг від загального обсягу за 2010–2011 рр.

Проведемо дослідження темпу зростання перерахованих показників порівняно з
2011 р. (рис. 2).
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Рис. 2. Темпи зростання бюджетного відшкодування податку на додану вартість і
експорту товарів та послуг порівняно з 2011 р.

Суттєво зросли темпи бюджетного відшкодування у 2011 році в таких областях:
Миколаївській – темп зростання 403 %, а це на 1 108,35 млн грн більше за минулий рік, Сумській
– 402 % (на 618,03 млн грн), Кіровоградській – 381 % (на 408,5 млн грн), Полтавській – 223 %
(на 1 426,15 млн грн) та Одеській – 209 % (на 1 203,11 млн грн), при цьому значного зростання
темпу експорту не простежується. Щодо зміни експорту товарів і послуг, то на першому
місці перебуває Луганська область, де темп зростання становить 198 %, а це на 27 096,11
млн грн більше за 2010 р., на другому – Тернопільська – 180 % (на 886,89 млн грн), на третьому
– Івано-Франківська – 177 % (на 3 555,05 млн грн), далі розташована Черкаська – 157 % (на
3 099,36 млн грн) та Полтавська – 151 % (на 9 137,89 млн грн) області. Отже, порівнюючи
показники, зазначимо, що лише Полтавська область має значний темп зростання як експорту
товарів і послуг, так і бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Проаналізуємо
частку експорту у валовому регіональному продукті (рис. 3).

Валовий регіональний продукт Донецької області на 84,06 % складається із експорту товарів
і послуг, Запорізької – на 62,87 %, Закарпатської – на 62,53 %, Луганської – на 60,58 %,
Миколаївської – на 59,51 %, Дніпропетровської – на 57,26 %. Зауважимо, що всі, крім
Закарпатської області, мають значну частку експорту у валовому регіональному продукті за
рахунок розвитку машинобудування, металообробки та переробної промисловості, лише
Закарпатська область має рекреаційний ресурс.

Частка бюджетного відшкодування податку на додану вартість у загальній сумі надходжень
здебільшого має незначні коливання (на рис. 3), лише Донецька область має нетипове значення
і є лідером серед усіх регіонів – 132,65 %, тобто розмір бюджетного відшкодування перевищує
загальні податкові надходження по регіону на 2 586,8 млн грн (10 510,47–7 923,67 = 2 586,8
млн грн). Запорізька – має показник 27,27 %, Волинська – 21,73 %, Івано-Франківська – 17,78 %,
Луганська – 17,74 %, а Дніпропетровська – 15,61 %. На жаль, простежити динаміку не можна
через відсутність статистичних даних за 2011 р. по валовому регіональному продукту [1].
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Рис. 3. Частка експорту у валовому регіональному продукті та частка відшкодування
податку на додану вартість у загальній сумі надходжень по регіонах України за 2010 р.

Отже, проведені розрахунки дозволяють стверджувати, що в Україні експортно-
орієнтованими є лише шість областей і м. Київ, при цьому лідери з експорту товарів і послуг
– м. Київ, Донецька і Дніпропетровська області, їх частка у загальному обсязі становить у
2010 р. 0,552 і 0,536 в 2011 р., тобто більше ніж половина від загального експорту. При цьому їх
бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами становить у 2010 р. 0,723 і 0,646 у 2011 р.
від загальної суми, відшкодованої за рік по Україні, що вказує на нерівномірний розподіл сум
серед регіонів України. Проведене групування показує значну диференціацію регіонів.
Складно оцінити справедливість розподілу наявних коштів на бюджетне відшкодування податку
на додану вартість, оскільки ми не маємо статистичних даних про бюджетну заборгованість
по регіонах України. Внаслідок бюджетного дефіциту уряд намагався рівномірно розподіляти
кошти між усіма учасниками економічної діяльності, адже відомо, що експорт – це лише
один із показників, який суттєво впливає на податкові надходження з податку на додану вартість
і, відповідно, на бюджетне відшкодування.
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УДК 336.226
В. Ф. Дейнека,
Національний університет
ДПС України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті розглянуто особливості формування і реалізації податкової політики

держави в умовах глобалізації. Показано, що на сучасному етапі розвитку соціально-
економічних відносин, високого рівня економічної інтеграції і  міжнародного
співробітництва податкова політика набуває нових якостей як у процесі формування
рішень, так і під час їх реалізації.

The article discusses the basic features of the formation and implementation of tax policy in
the context of globalization. It is shown that at the present stage of development of socio-
economic relations, a high level of economic integration and international cooperation tax
policy acquires new qualities in the process of forming decisions, and so in the course of their
implementation.

Ключові слова: податкова політика, Податковий кодекс, механізм формування рішень,
глобалізація, інтеграція.

Характерна ознака сучасного світу, відмінна особливість соціально-економічного
середовища, полягають у тому, що всі процеси відбуваються в умовах глобалізації. У
технологічному аспекті глобалізація характеризується зростанням масштабів і сфери
використання інформаційних, цифрових технологій; в економічному – відбувається
підвищення мобільності факторів виробництва, а в соціальному – зростання масштабів міграції
населення. Усе це накладає певний відбиток на перебіг соціально-економічних, гуманітарних
та інших процесів у будь-якій країні. Не є винятком процеси державотворення, формування і
реалізації економічної політики держави. У сфері економічної політики держави важливе
місце займає податкова політика. Зауважимо, що в останні роки в Україні сформувалася
стійка тенденція щодо покращання якості процесу реалізації податкової політики. Це пов’язано
як з розробкою і прийняттям Податкового кодексу, так і з якістю політичних рішень у сфері
оподаткування. Для нашої держави податкова політика залишається основним критерієм
ефективності держави як регулятора соціально-економічних процесів. Саме за рішеннями у
сфері оподаткування часто роблять висновки стосовно ефективності державного регулювання
в цілому. Тому змісту і якості податкової політики приділяють увагу більшість фахівців:
експертів, науковців, платників податків, потенційних інвесторів тощо.

У зв’язку з цими обставинами особливого значення набуває дослідження проблеми
формування і реалізації податкової політики держави в умовах постійно змінюваного
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економічного середовища, динамічних змін, що відбуваються завдяки процесам глобалізації.
Тому обрану проблематику можна вважати актуальною і важливою в прикладному аспекті.

Одним із перших на особливості реалізації податкової політики в умовах глобалізації звернув
увагу В. Танзі, який стверджує, що ефективність і автономність реалізації податкової політики
за таких обставин зменшується [1; 2]. Р. Нейман зазначає, що чисельне моделювання ситуації
з мобільними факторами виробництва свідчить, що зростання рівня мобільності призводить
до зменшення доходів державного бюджету. Тому в умовах мобільності факторів виробництва,
за інших рівних обставин, для отримання еквівалентного рівня податкових надходжень держава
повинна встановлювати ставку податку на капітал, щонайменше, вдвічі більшу маржинальної
ставки податку на працю [3].

Окрема значна увага науковців приділяється питанням координації і взаємодії фіскальної,
а в її межах податкової і монетарної політик у сучасних умовах. Зокрема, В. Козюк констатує
факт, що в умовах глобалізації фіскальна політика виконує роль автоматичного стабілізатора,
монетарна забезпечує цінову стабільність, унаслідок чого перша є гнучкою, а друга –
консервативною [4]. У свою чергу, Т. Тучак зазначає, що чим вищим є рівень інтеграції
економіки у міжнародні економічні відносини, тим більший вплив на неї мають процеси, що
відбуваються в світовій економіці [5]. У контексті такої позиції зроблені висновки й інших
авторів: „процеси глобалізації справляють суттєвий вплив на систему оподаткування держави
та податкову політику. З поширенням цих процесів зміни поглиблюватимуться, переходитимуть
на якісно новий рівень, зачіпаючи всі складові системи оподаткування держави:
адміністрування податків, структуру податкової системи, механізми запровадження податків,
їх стягнення та, звичайно, зміст податкової політики” [6].

У підсумку усе це породжує необхідність подальшого дослідження особливостей
формування і реалізації податкової політики держави в умовах глобалізації.

Метою даної роботи є з’ясування особливостей формування і реалізації податкової політики
держави в умовах глобалізації.

Податкова система зазнає істотних змін протягом періоду свого функціонування.
Класичний погляд на податки і зміст податкової політики, що були сформовані в працях
А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. С. Міля та ін. у сучасному світі набувають нового змісту. Так,
тривалий час бажаною характеристикою податкової системи вважалася стабільність податків,
незмінність податкового законодавства. Це дозволяло стверджувати, що податкова система і
податкова політика є прогнозованими. У сучасному, динамічно змінюваному соціально-
економічному середовищі таку характеристику податків і податкового законодавства не можна
вважати доречною. Якщо сьогодні не реагувати швидко на зміни в економіці шляхом внесення
зміни до податкового законодавства, то за дуже короткий період можна опинитися на узбіччі
глобальних процесів розвитку, випасти з міжнародної конкурентної боротьби. Тому, говорячи
про стабільність податків і податкової політики в цілому, можна вести мову про те, що зміни
в податковому законодавстві повинні бути прогнозовані і передбачувані для усіх і насамперед
для платників податків. Більшість важливих рішень у сфері податкової політики повинна
досягатися на основі такого механізму формування і ухвалення рішень, який повинний
ураховувати інтереси усіх сторін податкових правовідносин. При цьому важливим є
формування консенсусу в сфері податкової політики, оскільки непорозуміння обертаються
збитками і втратами як для платників податків, так і для держави.
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Показовим у цьому контексті є досвід Грузії. Цій країні вдалося досягти нової якості
формування і реалізації податкової політики за рахунок ряду суттєвих позитивних змін. Це
скорочення кількості податків, спрощення процедур адміністрування і звітності, зменшення
податкового навантаження тощо. Завдяки цим заходам вдалося істотно підвищити рівень
добровільності сплати податків, тому витрати на дотримання вимог податкового законодавства
значно зменшилися. Важливим, а можливо центральним елементом податкової системи нової
якості, стало те, що в цій країні існує конституційна норма, згідно з якою без проведення
національного референдуму нові податки (крім акцизних) запроваджуватись не можуть, не
можуть збільшуватися і ставки вже існуючих податків [7].

Така конституційна норма фактично обмежує можливість здійснювати дискреційні заходи
держави в сфері податкової політики. Разом з тим в умовах кризи таке обмеження не завжди
є бажаним, оскільки дії держави у сфері податкової політики, що можуть сприяти подоланню
кризи, виходу з кризового стану, втрачають оперативність і своєчасність. Тому запровадження
зазначеної конституційної норми може обернутися певними втратами і прорахунками.

З огляду на це може бути сформований такий механізм ухвалення політично важливих
рішень у сфері податкової політики, який свого часу функціонував в Україні в процесі розробки
Податкового кодексу.

Йдеться про всенародне обговорення проекту документа, в процесі його розробки і
внесення змін під час законотворчої діяльності. Подібний крок зумовлений особливим
регулятивним впливом Податкового кодексу України на суспільні відносини та його значенням
для кожної людини. Йдеться про підвищення конкурентоспроможності національної економіки,
створення сприятливих фіскальних умов для залучення прямих іноземних інвестицій, активізації
інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, забезпечення її сталого економічного розвитку,
формування відповідального ставлення платників податків до виконання своїх податкових
зобов’язань, забезпечення суттєвого зменшення масштабів ухилення від сплати податків,
демократизацію податкової служби, встановлення рівноправних відносин між платниками
податків і податковими органами, запровадження єдиного соціального внеску та покращання
процедури його адміністрування [8].

Як показала практика, ухвалення рішень на основі механізму всенародного обговорення
є досить ефективним засобом формування і реалізації податкової політики. У результаті
обговорення досягається досить важливий законотворчий, економічний і навіть соціально-
психологічний результат. Тобто потенціал опортуністичної поведінки сумлінних платників
податків у результаті дії саме такого механізму ухвалення закону (рішень) може бути
мінімальним, адже в процесі обговорення досягається компроміс на основі врахування
інтересів усіх зацікавлених сторін процесу.

Необхідно зазначити, що приблизно за таким сценарієм відбувається процес формування
і ухвалення важливих рішень у сфері податкової політики не лише в Україні. Наприклад,
останнім часом в ЄС майже постійно триває процес публічного обговорення основних
напрямів реформування ПДВ, метою якого є збір свідчень та інформації від усіх зацікавлених
сторін для допомоги європейській комісії розуміння перебігу економічних процесів [9].

З огляду на це, необхідно зазначити, що в світовій практиці фактично сформувалося два
підходи до формування механізму прийняття рішень на основі публічного обговорення:
конституційний референдум і всенародне обговорення.
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Кожна із зазначених процедур має свої переваги і недоліки. Якщо говорити про
оперативність прийняття рішень на основі першої чи другої процедури, то стає зрозумілим,
що всенародне обговорення, хоча є досить тривалим процесом, однак порівняно з витратами
часу і ресурсів, що потрібні для проведення референдуму, є більш швидким. Водночас з
розвитком інформаційних технологій в умовах глобалізації можна передбачити, що витрати
на проведення масштабних заходів на кшталт референдуму будуть зменшуватися. Значної
оперативності тут можна досягнуто використовуючи новітні інформаційні технології (Інтернет
референдум тощо). Наступне питання полягає в тому, якою є якість схвалюваних рішень у
межах того чи іншого підходу. На перший погляд здається, що в процесі обговорення
здебільшого бере участь фахове, експертне середовище, що гарантує досить високу якість
нових рішень. Проте в процесі проведення референдуму за його наслідками мінімізується
рівень опортуністичної поведінки платників податків, оскільки думку кожного враховано. Як
зазначає І. Майбуров, податкова дисципліна може бути сформована в результаті економіко-
поліцейських методів, які сьогодні превалюють; соціальних методів, які фактично відсутні;
поєднанням економіко-поліцейських і соціальних методів [10, с. 191]. Процес референдуму
найбільше стосується соціальних методів підвищення податкової культури і формування
податкової моралі у суспільстві, тому можна стверджувати, що рішення, сформовані на основі
такого підходу, містять найменший або взагалі не можуть мати потенціалу конфліктності.

Необхідно зазначити, що і Грузія, в якій використовується референдум при обговоренні
питань щодо запровадження нових податків, і Україна, в якій ініційовано проведення
всенародного обговорення, згідно з останнім звітом Світового банку Doing Business досягли
значного прогресу в сфері оподаткування. Зокрема, зростання позиції України у рейтингу
Doing Business Report – 2013 відбулося на 15 пунктів порівняно з минулим роком (зі 152 місця
до 137). Це стало результатом системної і цілеспрямованої роботи з удосконалення податкової
системи та покращання умов ведення бізнесу. Найбільші досягнення України були відзначені
експертами саме у сфері оподаткування. Так, у рейтингу податкових систем Paying Taxes,
який є складовою Doing Business Report, прогрес становив 18 пунктів: із 181-ї сходинки наша
держава піднялася на 165-у (з врахуванням того, що минулорічне 181-е місце було замінене
на 183 через 2 країни, які приєдналися до рейтингу) [11].

Важливою ознакою ефективної податкової політики держави в умовах глобалізації є не
лише і не тільки якість податкової політики держави, а також взаємоузгодженість рішень у
сфері оподаткування з іншими діями і рішеннями. Тому будь-яку соціально-економічну
проблему завжди потрібно і необхідно вирішувати комплексно і за допомогою різних важелів
державного регулювання і впливу.

Так, податкова політика є складовою стабілізаційної політики державного регулювання
економіки, але подібні функції виконує також і монетарна політика. Тому на етапі розробки
механізмів та інструментів податкового та монетарного регулювання існує необхідність в
узгодженні тактичних цілей зазначених політик, а також дій державних інституцій, що
відповідають за їхню реалізацію.

Потрібно погодитися з думкою науковців, які зазначають, що монетарна політика на відміну
від податкової є інструментом швидкого реагування на економічну кон’юнктуру, тому
потребує жорсткого дотримання обраних цільових орієнтирів її реалізації та визначених правил
і механізмів прийняття рішень. У цьому контексті можна говорити про те, що монетарна
політика є комплементарною (доповнюючою) механізм функціонування податкової політики.
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У випадку реалізації взаємоузгоджених дій у межах обох сфер державного регулювання
соціально-економічний ефект зростає [12, с. 183 184].

В умовах глобалізації надзвичайно важлива якість податкової політики полягає не тільки в
узгодженні дій на основі різних інструментів державного регулювання, а також
взаємоузгодженість політичних рішень у сфері податкової політики на міжнародному рівні.
У сучасному глобалізованому світі мобільність бізнесу і факторів виробництва є дуже
високою. Тому методи, засоби і технології адміністрування податків, які формуються в сфері
податкової політики, повинні відповідати не лише особливостям податкової системи і
законодавства, а також вимогам часу, реаліям економічного життя. Сьогодні існує багато
питань у сфері податкової політики, ефективно вирішувати які можна лише на основі
міжнародного співробітництва фіскальних органів різних країн, шляхом формування спільних
політичних рішень. Зокрема, це питання боротьби з ухиленням від сплати податків,
трансфертного ціноутворення, стандартизації процедур обліку і адміністрування податків
тощо. З огляду на це, важливість узгодження дій у сфері податкової політики на міжнародному
рівні є беззаперечною.

Підсумовуючи викладене, можна зробити такі висновки.
В умовах глобалізації механізм формування і реалізації податкової політики набуває нового

змісту і якості. Характерна ознака сучасного світу – це зростаюча мобільність факторів
виробництва. З метою усунення передумов для прийняття неадекватних рішень у сфері
податкової політики з боку держави, а також опортуністичної поведінки – з боку платників
податків, важливим є запровадження нового механізму формулювання і прийняття рішень.
Цей механізм повинний ґрунтуватися на основі суспільного консенсусу, що досягається через
проведення національного референдуму або всенародного обговорення важливих політичних
рішень. Потенціал опортуністичної поведінки сумлінних платників податків у результаті дії
саме такого механізму ухвалення закону (рішень) повинний бути мінімальним, адже в процесі
обговорення досягається компроміс на основі врахування інтересів усіх зацікавлених сторін
процесу і податкових правовідносин.

Крім того, важлива якість податкової політики в умовах глобалізації полягає у її
взаємоузгодженості з рішеннями і діями держави на основі інструментів монетарного,
валютного, бюджетного регулювання економіки.

Разом з тим в умовах глобалізації надзвичайно важлива якість податкової політики полягає
не тільки в узгодженні дій на основі різних інструментів державного регулювання, а також
взаємоузгодженість політичних рішень у сфері податкової політики на міжнародному рівні.
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МІНІМІЗАЦІЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ: ФОРМУВАННЯ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ

ПРИ ДОВЕДЕННІ ФАКТУ НІКЧЕМНОСТІ
(ДЕФЕКТНОСТІ) ПРАВОЧИНІВ

У статті розкрито сутність здійснення фінансово-господарської діяльності
підприємств, спосіб заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість
шляхом документування нікчемних правочинів і проведено аналіз впливу та методів
доведення факту нікчемності з боку органів державної податкової служби. Досліджено
порядок проведення заходів щодо руйнування схем ухилення від оподаткування податком
на додану вартість і формування доказової бази у справах про стягнення коштів,
отриманих за нікчемними угодами.

Evidence-based database and proof of worthlessness (defects) transactions entered into on
value added tax.

In the article the methods of fight are reflected against the intentional avoiding tax payment,
forming of evidential base during realization of fictitious nature of legal transaction sand leading
to of fact of insignificance by research of financial streams on the chain of delivery, so-called
invalid operations, to the last recipient in a chain.

Ключові слова: господарська діяльність, податок на додану вартість, правочин,
оподаткування, нікчемність, податкові зобов’язання, схемний податковий кредит.

В Україні склалася ситуація, коли кримінальна економічна поведінка суб’єктів
оподаткування стала звичайною умовою їх діяльності. Серед суб’єктів економічної діяльності
сформувалося коло юридичних і фізичних осіб, заздалегідь налаштованих на несплату податків.
Протягом останніх років спостерігається значне поширення фактів ухилення від сплати
податків, які раніше мали разовий характер. Особливе місце серед податкових зловживань
посідають операції з неправомірного відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ),
адже при цьому мова йде не про зменшення надходжень до бюджету (як при мінімізації інших
податків), а про вилучення уже зібраних до бюджету коштів на користь ,,нечистих на руку”
ділків (злочинців). Це зумовлює необхідність активної боротьби з такими правопорушеннями
і наукове дослідження цієї проблематики.

Різні аспекти ухилення від сплати податку на додану вартість висвітлили у своїх роботах
такі вітчизняні вчені, як В. Вишневський, І. Луніна, В. Мельник, П. Мельник, А. Соколовська,
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Ф. Ярошенко та інші. Але не вирішеним питанням залишилося формування доказової бази
при здійсненні фіктивних правочинів і доведення факту їх нікчемності.

Тому завданням статті є висвітлення методів боротьби з умисним ухиленням від сплати
ПДВ, формування доказової бази при здійсненні удаваності (фіктивності) правочинів і
доведення факту нікчемності шляхом дослідження фінансових потоків по ланцюгу постачання,
так званих безтоварних операцій, до останнього вигодонабувача у ланцюгу.

Основною необхідною умовою боротьби з несплатою податків є своєчасне і повне
виявлення подібних фактів. На сьогодні їх виявляється не більше 5 %. Точні обсяги податкової
злочинності важко визначити через її латентність (прихованість), а також через невідповідність
і непорівнюваність даних за різні періоди у зв’язку із частими змінами законодавства.

Платник податків зіставляє вигоду ухилення від сплати податків і можливі негативні наслідки.
Якщо з матеріального погляду ухилення себе виправдовує, то платник податку, швидше за
все, сплачувати податки не буде. Тому зниження податкоспроможності потрібно розцінювати
як одну з важливих економічних причин ухилення від сплати податків.

Найбільш небезпечною тенденцією є те, що кошти, накопичені внаслідок ухилення від
сплати податків, часто спрямовуються на прикриття цієї ж діяльності, забезпечуючи особисту
безпеку та захист від контролюючих органів. Суб’єкт підприємництва, який веде подвійну
бухгалтерію, приховуючи реальні обсяги виробництва або реалізації продукції, отримує значну
економію грошових коштів за рахунок несплачених податків.

З метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, правоохоронні
органи порушують кримінальні справи стосовно посадових осіб тих підприємств, які надали
податковий кредит і не задекларували податкові зобов’язання, здійснили операції не зумовлені
економічними причинами (цілями ділового характеру) – так званих „податкових ям”, за
наслідками проведених перевірок і відпрацювання результатів автоматизованого порівняння
податкової звітності з ПДВ, у т.ч. розшифровок податкових зобов’язань і податкового кредиту
з податку на додану вартість у розрізі контрагентів.

У сфері податкових злочинів, особливо при ухиленні від сплати ПДВ, як правило, залучається
кілька недобросовісних суб’єктів господарювання, зареєстрованих у різних регіонах країни, в
тому числі із ознаками фіктивності, використовуються із зловживанням прав банківські рахунки
таких суб’єктів, через можливості яких з метою імітації розрахунків по схемі руху товарів
(документів, грошових потоків), обертаються кошти, інколи протягом кількох годин, чи
використовуються інші форми розрахунків суб’єктів.

Незважаючи на удавану ,,законність” таких схем, це не відповідає дійсності. Із змісту схеми
видно, що правочин купівлі-продажу здійснювався сторонами не для отримання товару і
грошей, а з метою надання податкової вигоди третій особі шляхом ,,дарування” податкового
кредиту. Тобто цей правочин є удаваним (фіктивним), а дії відповідних осіб є умисним
ухиленням від сплати податків.

Про фіктивність правочину свідчить і той факт, що підприємці часто не возять туди-сюди
,,отриманий товар”, а складають угоду про його зберігання у продавця (адже все одно
доведеться його повертати). Більше того, таку схему можна здійснювати і без товарів чи
майна, залучивши до обігу лише кошти.

Для викриття та документування таких злочинів важливе значення має дослідження
фінансових потоків (підстави отримання і надання кредитів, обіг готівки та іноземної валюти),
розкриття банківської таємниці щодо руху коштів на поточних рахунках суб’єктів
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господарювання, задіяних у вчиненні злочину, вивчення і підтвердження обставин реальності
здійснених і відображених документально операцій, з’ясування обізнаності і системності у
псевдодіяльності тих, хто зловживає наданими правами і завдає шкоди іншим особам і державі,
тобто має намір одержати зиск виключно чи переважно за рахунок відшкодування з бюджету
податку на додану вартість [5].

Доведення факту існування нікчемного правочину повинно здійснюватися певними
засобами доказування з урахуванням індивідуальних обставин кожної справи.

Наявність комплексу доказів, посилання на які містяться в акті перевірки, буде підставою
для встановлення факту нікчемності (удаваності) правочину та звернення до суду з позовом
про стягнення з платника податків коштів, отриманих за нікчемними угодами. При цьому
необхідним та ефективним буде встановлення факту нікчемності правочину на всьому ланцюгу
по схемі руху товару (документів, грошових потоків), а подання такого позову – до кінцевого
вигодонабувача.

Тому під час дослідження схем ухилення від оподаткування важливим є проведення
перевірок господарської діяльності підприємств-транзитерів з метою формування доказової
бази при встановленні факту нікчемності правочину та визначення, згідно з характером
операцій, вигодонабувача – платника податків, який намагається отримати вигоду виключно
чи переважно за рахунок бюджету, в т.ч. за рахунок отримання відшкодування сум податку на
додану вартість.

Наприклад, вигодонабувачем буде суб’єкт господарювання першої ланки у ланцюгу
постачання товару (виробник), який здійснив реалізацію за ціною, значно нижчою, ніж ціна,
за якою товар було придбано кінцевим споживачем через окремих посередників або суб’єкт
господарювання, який заявляє до відшкодування суми ПДВ з бюджету внаслідок здійснення
за ланцюгом постачання так званих безтоварних операцій, коли угоди між транзитними
підприємствами відбуваються лише на папері, а насправді фактичне виконання здійснюється
від початкового постачальника до останнього вигодонабувача у ланцюгу [5].

Необхідною умовою встановлення ознак нікчемності правочину є  дослідження потоків:
документального, грошового, товарного, та їх зіставлення.

Дослідження документообігу передбачає аналіз усіх документів, необхідних для
документування господарських операцій, зокрема, передбачених нормативно-правовими
актами (Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України „Про
бухгалтерській облік та фінансову звітність”).

Дослідження грошового потоку – вивчення форм здійснення розрахунків (грошовими
коштами, векселями, бартер, залік вимог тощо).

Необхідним заходом для встановлення факту отримання грошових коштів, їх обсягу та
обігу за конкретно визначений проміжок часу з метою виявлення об’єктів оподаткування,
визначення фактичної бази оподаткування та розміру прихованих від оподаткування доходів
є розкриття інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідження товарного потоку – це дослідження фактичного руху товарів від
товаровиробника за ланцюгом постачання до кінцевого споживача.

Розглянемо інші ознаки, які у сукупності можуть вказувати на нікчемність правочину, а
саме:
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1. Встановлення зв’язків між підприємствами-транзитерами та вигодонабувачем, наявність
його взаємозалежних або афілійованих осіб (спільні засновники, наявність посадових осіб, які
одночасно виконують функції на декількох підприємствах, адреса місцезнаходження).

2. Аналіз штату працівників і відповідність його фактичним можливостям виконати взяті
зобов’язання.

3. Дослідження факту існування сталих системних зв’язків в одному сегменті ринку, в
якому існують налагоджені стабільні зв’язки й учасники якого обізнані стосовно один одного.

4. Посередниками є суб’єкти господарювання, які систематично не сплачують податки,
діяльність яких має ознаки фіктивного підприємництва, які не перебувають за
місцезнаходженням, не звітують про свою діяльність або подають податкові декларації про її
відсутність, зареєстровані власники та посадові особи яких не визнають своєї причетності до
їх діяльності [5].

Частина 1 статті 203 Цивільного кодексу України визначає, що зміст правочину не може
суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави
і суспільства, його моральним засадам. Правочин повинний бути спрямований на реальне
настання правових наслідків, що зумовлені ним. Відповідно до п. 1, п. 2 ст. 215 Цивільного
кодексу України, недійсністю правочину є недотримання в момент вчинення правочину
стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою – третьою, п’ятою та шостою
статті 203 цього Кодексу [2]. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом
(нікчемний правочин). У цьому випадку визнання такого правочину недійсним судом не
вимагається.

Відповідно до статті 228 Цивільного кодексу України, правочин вважається таким, що
порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав
і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної
особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння
ним [2].

Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.
Згідно із ч. 1 ст. 216 Цивільного кодексу України, недійсний правочин не створює юридичних

наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю.
Ведення бухгалтерського обліку, який є підставою для податкового обліку, регламентується

Законом України ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р.
№ 996-ХІV та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.1995 р. за № 168/704, так: статтею 9 Закону
України ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-
ХІV (далі по тексту Закон від 16.07.1999 р. № 996-ХІV), із внесеними змінами та доповненнями,
встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та
податкового обліку. Згідно з цією нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських
операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій [3].

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а
якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування
оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові
документи. Такі первинні документи, для надання їм юридичної сили і доказовості, повинні
мати обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву
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підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції,
одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення
господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що
дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать
законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і
витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують
договірну та фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним
і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані головному бухгалтеру підприємства,
установи для прийняття рішення [4].

Згідно з п. 2 ст. 3 Закону від 16.07.1999 р. № 996-ХІV – фінансова, податкова, статистична та
інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних
бухгалтерського обліку.

Статтею 4 Закону від 16.07.1999 р. № 996-ХІV визначено, що бухгалтерський облік і фінансова
звітність ґрунтуються на таких основних принципах: превалювання сутності над формою –
операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з їх юридичної форми [3].

Відповідно до ст. 8 Закону від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, відповідальність за організацію
бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності
протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або
уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно
до законодавства та установчих документів [3].

Відповідно до підпункту 2.13 пункту 2 Положення керівник підприємства, установи
забезпечує фіксацію фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у
первинних документах і виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних
вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і
документів [4].

Ведення податкового обліку регламентується, зокрема, Податковим кодексом України,
Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженим
наказом ДПА України від 25.01.2011 р. № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
16.02.2011 р. за № 197/18935, та Наказом ДПА України від 21.02.2011 р. № 114 ,,Про затвердження
форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства”, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25.03.2011 р. за № 397/19135. Згідно з пунктом 44.1 статті 44
Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести
облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування
та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського
обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків
і зборів, ведення яких передбачено законодавством [1].

Виходячи з наведеного вище, відображенню у бухгалтерському обліку та податковій
звітності підлягає лише та господарська операція, яка фактично відбулася, за наявності
первинного документа, що підтверджує таку господарську операцію.

Згідно з ухвалою ВАСУ від 29.04.2010 р. № К-38733/06, відсутність доказів щодо перевезення
товару, його зберігання, сертифікації та прийняття, включення до складу валових витрат на
придбання такого товару є неправомірним. Крім того, наявність належним чином оформлених
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податкових накладних є підставою для включення до податкового кредиту платника сум ПДВ
за такими накладними. Однак фіктивність операцій, відсутність доказів їх реального вчинення
виключає правомірність визначення платником податкового кредиту за такими операціями,
незважаючи на наявність у нього податкових накладних, що за формою відповідають вимогам
чинного законодавства, а також доказів сплати продавцю вартості товару з ПДВ [6].

Тобто за відсутності факту придбання-продажу товарів чи послуг або в разі якщо придбані
товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку,
відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на
прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально
складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

Отже, завдяки перевіркам суб’єктів господарювання податковими органами
встановлюється ,,нереальність” проведення господарських операцій між платниками податків
постачальниками та покупцями товарів/робіт (послуг), юридична дефектність первинних
документів і здійснення операцій, пов’язаних із наданням податкової вигоди для третіх осіб.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ
АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ У ІНОЗЕМНІЙ

ВАЛЮТІ
У статті розглянуто проблеми проведення аудиту розрахунків у іноземній валюті та

узагальнено його методику.

In article of rozgyanuti problem of choice of optimum forms of calculations by the Ukrainian
enterprises during the leadthrough of operations with foreign contractors.

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

Організація та методика обліку є важливими для кожного суб’єкта господарювання. Це
базується на тому, що система обліку забезпечує формування на підприємстві достовірної
інформації про стан і рух активів, власного капіталу та зобов’язань підприємства, результати
діяльності, пов’язаної з розрахунками підприємства за господарськими операціями
зовнішньоекономічної діяльності.

Разом з тим правильна організація обліку є інформаційним джерелом для проведення
аудиту розрахунків у іноземній валюті. До таких розрахунків відносять не лише угоди в рамках
договорів купівлі-продажу, але також договори міни, взаєморозрахунки, бартерні та
товарообмінні операції, розрахунки векселями, погашення заборгованостей шляхом передачі
третім особам. У результаті здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що потребує
розрахунків у іноземній валюті, на підприємстві виникає дебіторська та кредиторська
заборгованість у іноземній валюті, яка повинна бути достовірно відображена у фінансовій
звітності підприємства.

Аудиторську перевірку не можна провести без оцінки ринкової ситуації. Оцінюючи
зовнішнє ринкове середовище, при проведенні аудиту аудитор обов’язково здійснює оцінку
рівноваги відносно постачання ресурсів і продажу продукції чи товарів, кількості операцій,
що припадають на одного іноземного постачальника, а також визначають частку при реалізації
продукції того чи іншого іноземного покупця, тому що втрата таких контрагентів є серйозною
загрозою подальшої безперервної діяльності підприємства.

Не можна відокремлювати аудит розрахунків з постачальниками, покупцями та аудит
кредиторської та дебіторської заборгованості, оскільки ці об’єкти обліку взаємопов’язані, а
саме розрахунки з постачальниками, покупцями показують обороти у бухгалтерському обліку,
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а також визначають їх сальдо. Значну увагу необхідно звернути на використання курсу НБУ
при перерахуванні коштів у іноземній валюті в гривневий еквівалент.

Аудит розрахунків з постачальниками, покупцями, що переходить в аудит кредиторської
та дебіторської заборгованості, дозволяє виявити слабкі сторони системи бухгалтерського
обліку та внутрішнього контролю, а також борги, по яких настав строк позовної давності.

Наявність значної кількості видів і форм розрахунків ускладнює процес аудиту з іноземними
постачальниками та покупцями тим, що потребує уміння оцінювати систему співпраці із
контрагентами, що буває важкодоступним, оскільки не завжди можна отримати достовірну
інформацію в державі контрагента.

Дані обліку є основним джерелом для проведення аудиту розрахунків у іноземній валюті.
Тому методика аудиту розрахунків у іноземній валюті прямо пропорційно залежить від
належної організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що на сьогодні залишається
недостатньо дослідженим питання організації та методики аудиту розрахункових операцій у
іноземній валюті. Певні напрацювання з цієї проблематики зустрічаються у таких науковців,
як Ф. Бутинець, Ю. Кузьминський, О. Петрик, В. Савченко та інших, проте і ними це питання
не досліджене повністю. Вони лише пропонують розробки методик аудиту експортно-
імпортних операцій, а не загалом усіх розрахункових операцій у іноземній валюті.

Основним нормативно-правовим документом здійснення аудиторської діяльності є ЗУ
„Про аудиторську діяльність” [5]. Разом з тим аудитори повинні використовувати Міжнародні
стандарти аудиту (МСА).

Облік розрахунків у іноземній валюті ускладнений тим, що потребує врахування обліку
митних платежів і зборів, а також проведення розрахунків у іноземній валюті та її переведення
в національну, з урахуванням курсу НБУ на дату здійснення операції.

Основними завданнями аудиту розрахунків у іноземній валюті є підтвердження
достовірності інформації, поданої в фінансовій звітності, виявлення обґрунтованості
проведення розрахункових операцій та правильності визначення фінансових результатів за
ними на основі наданих підприємством даних аналітичного та синтетичного обліку, первинних
документів, відповідності їх чинному законодавству України.

Головна мета аудиту розрахунків – це підтвердження  повноти, правомірності, достовірна
оцінка вартості залишків за розрахунковим рахунком на кінець звітного періоду, підтвердження
показників бухгалтерського обліку і звітності та відповідність методики ведення бухгалтерського
обліку діючим нормативним документам та обраної облікової політики.

Існують певні проблеми щодо обліку господарських операцій, пов’язаних з проведенням
розрахунків у іноземній валюті, і за різними видами (експортні операції, імпортні операції,
операції з давальницькою сировиною, бартерні операції та інші), так як вони мають
специфічний характер. Це пов’язано як із їх документальним оформленням, так і з проведенням
розрахунків у іноземній валюті із застосуванням валютних курсів, враховуючи як міжнародне
законодавство, так і законодавство України. Виходячи з цього, можна стверджувати, що існують
проблеми і в самій методиці аудиту розрахунків у іноземній валюті.

Здійсненню повноцінному аудиту розрахунків у іноземній валюті  загрожують значні
ризики недостовірності підтвердження фактів, оскільки це специфічна частина аудиту, тому
що виходить за рамки території України. При виявленні будь-яких підозр щодо наявності
порушень, які можуть вплинути на викривлення інформації у фінансовій звітності, аудитор
повинний розширити систему процедур для підтвердження фактів діяльності.
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Зовнішньоекономічна діяльність може здійснюватися у різних формах, тому для
проведення аудиту такої діяльності необхідно розробити спеціальний інструментарій аудиту,
згідно з яким буде розроблена методика аудиту розрахунків у іноземній валюті.

Основними проблемними питаннями обліку розрахункових операцій у іноземній валюті
є: по-перше, виявлення доцільності, законності та обґрунтованості здійснюваних розрахункових
операцій відповідно до чинного валютного законодавства України та інших нормативів щодо
розрахунків у іноземній валюті; по-друге, виявлення достовірності відображення даних
аналітичного та синтетичного обліку у бухгалтерському обліку, податковій та фінансовій
звітності розрахункових операцій у іноземній валюті.

Методики аудиту розрахунків можна розглядати в різних ракурсах і під різними кутами.
Так, Л. Кулаковська розглядає методику аудиту як порядок і певну послідовність застосовуваних
окремо методів аудиторської перевірки та організація її так, щоб при встановлені істини
дотримувалась об’єктивність щодо інформації, яка підлягає аудиту і доведення цієї істини до
користувачів фінансової звітності та аудиту через аудиторський висновок [6, с. 44].

Іншої думки дотримується Ф. Бутинець, який розглядає методику аудиту як застосування
сукупності способів і прийомів, які надають можливість провести аудит системно, в найбільш
доцільній послідовності. Отже, методика аудиту розглядається як цілісна система способів,
прийомів і правил, що застосовуються для вивчення фінансово-господарської діяльності
підприємств, що складається із трьох рівнів, які включають об’єкти дослідження, джерела
отримання інформації, прийоми і способи вивчення об’єктів [1, с. 208].

Враховуючи наведені вище думки, необхідно зазначити, що методика аудиту – це система
застосування методів, прийомів і процедур аудиторської перевірки у об’єктивній послідовності
із застосуванням раціональної технології та організації аудиту з метою отримання виважених
достовірних результатів для встановлення істини і передачі її через аудиторський висновок
користувачам фінансової звітності та аудиту.

При проведенні аудиту розрахунків у іноземній валюті доцільно розробити таку
послідовність, яка б надавала можливість більш ретельно, послідовно проводити аудит
розрахунків, разом з тим значне скорочення часу. У цілому методику аудиту доцільно
побудувати від звітності до первинного документа (рис. 1).

Рис. 1. Методика проведення аудиту розрахунків у іноземній валюті

Баланс
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(поточний рахунок, дебіторська, кредиторська
заборгованість)
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Спочатку доцільно визначити наявність заборгованості в іноземній валюті, за статтями
балансу, оборотною відомістю за синтетичними рахунками, порівнявши їх з головною книгою
та регістрами аналітичного обліку, а тоді:

– перевірити стан обліку та контролю за зовнішніми розрахунковими операціями. При
цьому необхідно перевірити наявність і провести аналіз матеріалів інвентаризації зовнішніх
розрахункових операцій, перевірити документальне підтвердження та законність виникнення
дебіторської та кредиторської заборгованості у іноземній валюті та реальність її погашення,
виявити сумнівні розрахунки та сумнівну заборгованість, відповідність показників
бухгалтерської звітності даних аналітичного та синтетичного обліку;

– перевірити списання заборгованостей, строк позовної давності яких закінчився;
– перевірити повноту та правильність розрахунків із іноземними постачальниками та

підрядчиками, що передбачає перевірку правильності оформлення договорів і контрактів, а
також первинних документів щодо розрахунків за поставлені товари, роботи, послуги;
відповідності даних первинних документів договорам та обліковим регістрам; повноти та
правильності відображення розрахунків з іноземними контрагентами на рахунках та облікових
регістрах; своєчасності проведення розрахунків і реальності наявної заборгованості;

– перевірити наявність простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей у
іноземній валюті;

– перевірити стан обліку розрахунків за претензіями, що передбачає перевірку
обґрунтованості, своєчасності та правильності оформлення документів по претензіях, повноту
і правильність відображення в обліку претензій;

– визначити відкритість результатів проведення аудиту розрахунків у іноземній валюті, що
передбачає проведення оцінки впливу стану розрахунків на платоспроможність підприємства,
визначення величини викривлень та оцінка їх впливу на достовірність фінансової звітності.

Методика проведення аудиту розрахункових операцій у іноземній валюті повинна
складатися з таких кроків: перше – це перевірка інструкцій, положень, облікової політики
підприємства в частині здійснення розрахункових операцій у іноземній валюті та оцінка ризиків
при їх проведенні; по-друге – аналіз достовірності та повноти даних фінансової звітності, по-
третє – аудиторська перевірка, по суті, перевірка заборгованості на основі актів звірки з
іноземними контрагентами підприємства, перевірка кожної операції за готівковими та
безготівковими формами розрахунків. Головним акцентом аудиту розрахункових операцій у
іноземній валюті є проведення звірки з іноземними контрагентами підприємства.

Сутність звірки полягає в тому, щоб звірити дані контрагентів, перевірити обґрунтованість
виявлених розходжень, та із урахуванням наявних  первинних облікових документів привести
у відповідність власні облікові дані із реальними.

При інвентаризації розрахунків з іноземними дебіторами та кредиторами необхідно
ретельно перевірити залишки та обґрунтованість сум, що є в наявності, на рахунках
розрахунків. У результаті інвентаризації на кінець року на розрахункових рахунках повинні
залишатися погоджені суми заборгованостей. Розходження між сторонами щодо залишків
сум заборгованостей вирішуються шляхом здійснення взаємних звірок по рахунках.

При проведенні звірки необхідно обов’язково сальдо рахунків розрахунків у балансі
відображати розгорнуто.

Предметна та детальна частина методики аудиту розрахунків у іноземній валюті
реалізуються за допомогою різноманітних аудиторських процедур, які включають у себе
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арифметичний контроль, прийоми документального аналізу, звірку аналітичного та
синтетичного обліку, відстеження облікових даних по кореспондентських рахунках, тестування
та підтвердження оборотів і сальдо по рахунках бухгалтерського обліку, установлення
правильності паралельного обліку курсових різниць, які виникають під час здійснення
розрахункових операцій та в результаті перерахунку сум господарських операцій на останнє
число звітного періоду за курсом НБУ, аналітичні процедури.

Враховуючи наведене вище, необхідно зазначити, що аудиторську перевірку розрахунків
у іноземній валюті доцільно проводити за декількома напрямами, а саме: аудит правових
аспектів здійснення розрахунків у іноземній валюті; аудит достовірності відображення
господарської діяльності в облікових регістрах підприємства; аудит придбання та продажу
іноземної валюти; аудит виконання умов обраних форм міжнародних розрахунків; аудит
зовнішньоекономічних договорів щодо правильності оформлення та реальності їх змісту;
аудит розрахунків з підзвітними особами у іноземній валюті; аудит дебіторської та кредиторської
заборгованості у іноземній валюті; аудит інших операцій у зовнішньоекономічній діяльності.

Отже, необхідно зазначити, що методичне забезпечення аудиту зовнішньоекономічної
діяльності потребує свого подальшого теоретичного та практичного вдосконалення. А саму
методику аудиту необхідно розробляти відповідно до специфіки документального оформлення
та порядку оподаткування за кожним видом діяльності підприємства.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СІМЕЙ

В УКРАЇНІ
У статті здійснено аналіз адміністративно-правового механізму забезпечення охорони

здоров’я сімей в Україні. Виявлено недоліки та окреслено перспективні напрями його
вдосконалення.

In the article the analysis of mechanism of providing of health protection families is carried
out in Ukraine. His defects are educed and perspective directions of his perfection are outlined.

Ключові слова: охорона здоров’я, депопуляція, здоровий спосіб життя, механізм,
репродуктивне здоров’я.

Сучасна вимога щодо забезпечення охорони здоров’я сім’ї, а отже, фундаменту будь-якої
держави, по суті, випливає з природного права людини забезпечити особисте немайнове
благо – права на здоров’я, згідно зі ст. 201 Цивільного кодексу України [8], що визнається
найвищою соціальною цінністю. При цьому вирішення проблем охорони здоров’я громадян
країни є складовою сучасної політики, яка безпосередньо впливає на збереження і зміцнення
життя й здоров’я населення і створення належних умов для реалізації конституційного права
на охорону здоров’я у нашій державі. Водночас попри гарантовані у ст. 49 та інших статтях
Конституції України права на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування
тощо, нині на практиці не діє більша частина проголошених прав через незадовільний
економічний, екологічний стан держави та недосконалість законодавчої бази. Частина законів
застаріла і не відповідає реальній ситуації, деякі з норм існуючих законів не реалізуються у
зв’язку з відсутністю фінансування та неефективним адміністративно-правовим механізмом
забезпечення охорони здоров’я сімей в Україні.
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Зазначене вище не сприяє вирішенню демографічних проблем, серед яких особливої
актуальності набули: депопуляція населення України, високий рівень старіння населення,
низька народжуваність, деформація шлюбно-сімейних процесів та їх соціальні наслідки,
погіршення стану здоров’я та скорочення тривалості життя населення України. Так, за даними
Держкомстату, за період 2000–2010 рр. чисельність постійного населення в усіх регіонах
України зменшилася на 7 %: міського – на 5,2 %, сільського – на 10,5 %. При цьому за п’ять
останніх років чисельність населення в Україні скоротилася на 1,4 млн. осіб. За показником
„середня очікуваність тривалості життя” наша країна відстає від середнього показника країн
ЄС на 11 років, причому це відставання за останні роки збільшилося. Основною причиною
швидкої депопуляції населення України за останні десять років, на думку експертів, є
безпрецедентне падіння народжуваності (питома вага дітей віком від 0–17 років на 1 січня
2000 року становила 22,6 %, тоді як на 1 січня 2010 року – 17,7 %) при високому рівні смертності
та стрімкому погіршенні стану здоров’я населення України.

Так, за даними Європейського Бюро ВООЗ до десяти основних чинників хвороб в Україні
у загальному числі DALY (кількість утрачених років здорового життя) відносять: тютюн,
алкоголь, наркотики, підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину, високий
індекс маси тіла, недостатнє вживання фруктів та овочів, недостатня фізична активність,
небезпечний секс, свинець [1].

Додамо, що сьогодні українські сім’ї певною мірою дезорганізовані і майже не виконують
властиві їм основні функції, що також є одним із вагомих чинників суттєвого погіршення
демографічних показників і стану здоров’я населення України, оскільки 90 % громадян України
проживають у сім’ях.

На сьогодні ми визначаємо недосконалі нормативно-правову базу та механізм
забезпечення охорони здоров’я сімей в Україні, що призвело до послаблення сімейних функцій
і скорочення чисельності населення, зниження рівня народжуваності, підвищення рівня
загальної смертності та погіршення стану здоров’я громадян.

Необхідно зазначити, що дослідженням організаційно-правових засад охорони здоров’я і
перспектив його розвитку присвячено чимало 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. Дослідженням демографічних проблем займалися:
М. Горлач, В. Панова, О. Вознесенська, Н. Гевчук, О. Лазоренко, В. Коваленко, І. Трубавіна,
Л. Повалій, Т. Яблонська та інші.

Досліджували репродуктивне здоров’я населення України та вивчали вплив здорового
способу життя на функціонування сучасної сім’ї такі вчені і практики, як Р. С. Сафіфулін,
В. П. Корж, Л. І. Золкіна, Є. І. Суслов, Р. В. Мостовенко, А. М. Найдьонов, А. М. Мішин та інші.

Разом із тим дослідженню адміністративно-правового механізму забезпечення охорони
здоров’я сімей в Україні присвячено недостатньо уваги. Ці аспекти досліджувалися лише
фрагментарно та без належного комплексного підходу і, як правило, лише представниками
медичних, психологічних та соціологічних наук. У науці адміністративного права комплексний
аналіз адміністративно-правового механізму забезпечення охорони здоров’я сімей в Україні
залишився поза увагою.

Метою даної статті є аналіз діючого адміністративно-правового механізму забезпечення
охорони здоров’я сімей в Україні, виявлення його недоліків і визначення перспективних
напрямів його вдосконалення.
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Для визначення взаємодіючих частин цілого фахівцями багатьох галузей знань
застосовують термін „механізм”, який також широко використовують юристи-правознавці.

Так, М. Г. Александров пропонує термін „механізм правового впливу”. Він визначив його
форми, довівши що до них належить встановлення заборон певних дій, правоздатності суб’єктів
права, а також компетенції певних органів та їхніх посадових осіб і взаємозв’язків між
учасниками суспільних відносин у вигляді правовідносин [2].

Алексєєв С. С. виділяє „механізм правового регулювання” як узяту в єдності всю сукупність
юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини.
До елементів механізму правового регулювання він відносить: юридичні норми,
правовідносини, акти реалізації суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, нормативні
юридичні акти, правову культуру і правосвідомість [3].

Вітченко А. М. до елементів механізму правового регулювання відносить норми права
різного призначення, акти застосування права і діяльність організацій та посадових осіб по
втіленню їх у життя [2].

Тихомиров Ю. А. аналізує механізм соціального управління як спосіб організації та
функціонування управління, що виражається у висуванні обґрунтованих цілей, створенні та
розвитку керуючої системи, покликаної здійснювати в ході управлінського процесу досягнення
цілей [4].

Юзьков Л. П. механізм державного управління окреслює, як саму організацію, процес
практичного здійснення управління. Ця організація є складною функціонуючою системою і
включає три найважливіші елементи: суб’єкти управління; об’єкти управління; взаємодію
суб’єктів і об’єктів управління. Ці елементи вказують на статику і динаміку механізму
державного управління. Статику визначають суб’єкти й об’єкти управління, які становлять
його матеріально-структурну основу. А комплекс взаємодій суб’єктів і об’єктів, які
відбуваються за принципом прямого й зворотного зв’язків, становить функціональну
(динамічну) основу [5].

Голосніченко І. П. механізм правового впливу аналізує, як систему взаємопов’язаних і
взаємообумовлених 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 [6].

Колпаков В. К. аналізує механізм забезпечення правового режиму, як частину режиму
законності, що містить у собі: а) організаційно-структурні формування; б) організаційно-
правові методи [7].

Отже, аналіз перерахованих думок показує, що функціонування правової системи держави
забезпечується комплексом державно-правових механізмів. На сьогодні детерміновані такі
правові механізми: механізм правового регулювання, механізми дії права, механізми
правотворчості, механізми соціального управління, механізми правового впливу, механізм
державного управління, механізм забезпечення правових режимів.

До групи механізмів забезпечення адміністративно-правових режимів належить
адміністративно-правовий механізм забезпечення охорони здоров’я сімей в Україні. На нашу
думку, цей механізм містить: систему правових актів, що є основою функціонування механізму,
організаційно-структурні формування механізму, організаційно-правові способи
забезпечення законності у сфері охорони здоров’я сімей в Україні.
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Розглянемо кожний із наведених вище компонентів адміністративно-правового механізму
забезпечення охорони здоров’я сімей в Україні.

Правову основу адміністративно-правового механізму забезпечення охорони здоров’я
сімей в Україні становлять закони. Серед законів особливе місце займає Цивільний кодекс
України [8], що закріплює ряд важливих прав людини у сфері охорони здоров’я, зокрема,
право на охорону здоров’я (ст. 283), медичну допомогу (ст. 284), медичну інформацію (ст. 285),
медичну таємницю (ст. 286).

Адміністративна відповідальність передбачена за порушення вимог законодавства про
працю та охорону праці (ст. 41 КУпАП), порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-
протиепідемічних правил і норм (ст. 42 КУпАП), ухилення від медичного огляду чи медичного
обстеження (ст. 44 КУпАП), ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих
на венеричну хворобу (ст. 45 КУпАП), умисне приховування джерела зараження венеричною
хворобою (ст. 46 КУпАП) тощо. Ці норми прямо чи опосередковано мають на меті охорону
здоров’я населення.

Кримінальний кодекс України [9] (ст.ст. 115–145, ст. 184, ст. 319–325) містить численний
перелік складів злочину, що безпосередньо чи опосередковано пов’язані з охороною здоров’я,
у тому числі з наданням медичної допомоги.

Бюджетний кодекс України [10] у главі 14 регулює питання розмежування видатків між
бюджетами. Стаття 87 закріплює видатки, що здійснюються з Державного бюджету, де у п. 8
передбачено видатки на охорону здоров’я, а саме: на первинну медико-санітарну, амбулаторно-
поліклінічну та стаціонарну допомогу, санітарно-реабілітаційну допомогу, спеціалізовану і
високоспеціалізовану амбулаторно-профілактичну та стаціонарну допомогу, санітарно-
епідеміологічний нагляд та інші програми у галузі охорони здоров’я. Видатки з місцевих
бюджетів визначені у ст. 88-90 Бюджетного кодексу, зокрема, на первинну медико-санітарну,
амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу, програми медико-санітарної освіти,
санітарно-курортну допомогу тощо.

Право на охорону здоров’я відображається також і в Кодексі законів про працю України [11],
в якому містяться норми, що регулюють робочий час і час відпочинку (ст. 50-84 КЗУпП),
норми про охорону праці та передбачено створення безпечних і нешкідливих умов праці,
обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій, переведення на легшу роботу за
станом здоров’я тощо.

Вагітні жінки користуються правом на полегшення умов праці як до, так і після пологів,
заборону працювати у неробочий або нічний час (з 22.00 до 06.00) [ст. 55, 63, 176, 177 КЗУпП],
переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 3-х років [ст. 178
КЗУпП]. Закон охороняє таких жінок і жінок, які виховують дитину до 3-х років від звільнення
[ст. 184 КЗУпП]. Але на ринку праці сьогодні є багато випадків порушення цих прав і гарантій,
особливо у приватних фірмах.

Кодексом також передбачено додаткову відпустку працівникам, які мають дітей. Так, якщо
жінка (ст. 182-1) має двох і більше дітей віком до 15 років, дитину-інваліда, або яка усиновила
дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого
перебування матері в медзакладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно
додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і
неробочих днів (ст. 73; 182-1 КЗУпП).
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Закон зобов’язує роботодавців видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком
до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв і будинків відпочинку
безкоштовно або на пільгових умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу (ст. 185
КЗУпП).

Українське законодавство передбачає також неоплачувану відпустку для батька у період
після народження дитини тривалістю до двох тижнів (п. 2 ст. 25 Закону України „Про відпустки”),
тим само Законом передбачена можливість для батька, який виховує без матері двох дітей до
15 років, взяти додаткову оплачувану відпустку тривалістю 7 днів (ст. 19) і неоплачувану
тривалістю до 14 днів щорічно (п. 1, ст. 25).

Проте забезпечення спеціальної відпустки для батька національним законодавством не
закріплене, а найбільшого поширення такі відпустки набули в країнах, що впроваджують
політику рівних можливостей для чоловіків і жінок. Тривалість відпустки для батька зазвичай
коротша за материнську відпустку (найчастіше не більше 3-х тижнів) і є доповненням до неї.
Це особливо важливо у випадках, коли у сім’ї народжується друга або третя дитина. Як правило,
весь період відпустки є повністю оплачуваним, і чоловіки беруть цю відпустку частіше, ніж
батьківську відпустку.

Однак на практиці чоловіки рідко застосовують своє право взяти замість дружини відпустку
по догляду за дитиною, що зумовлено як існуючими традиціями, так і значною різницею у
заробітку чоловіків і жінок (на користь чоловіків), що існує в нашій країні.

Незважаючи на те що українське законодавство передбачає скорочення робочого часу
(встановлення неповного робочого дня і неповного робочого тижня) для жінок, які мають
дітей до 14 років (ст. 51 КЗУпП), така практика не набула значного поширення. Закон не регулює
тривалість скороченого робочого дня або тижня, отже, скористатися цим правом жінка може
лише за домовленістю з роботодавцем.

З огляду на зазначене вище, існуюча в Україні система відпусток дозволяє матері перебувати
з дитиною довгий час після народження, проте фактично не сприяє поєднанню зайнятості і
батьківських обов’язків, оскільки через відсутність гнучких варіантів зайнятості передбачає
вихід матері (або особи, яка фактично піклується про дитину) з ринку праці, що призводить
до негативних наслідків: зменшення частки працюючих жінок серед осіб дітородного віку;
поширення бідності серед сімей з дітьми; збільшення нерівності на ринку праці; повної або
часткової декваліфікації (залежно від галузі зайнятості) жінок у період тривалої відпустки по
догляду за дитиною; збільшення вартості утримання дитини в дошкільному закладі для держави.

У Концепції державної програми „Репродуктивне здоров’я нації на 2006–2015 роки” [12]
серед причин незадовільного стану репродуктивного здоров’я визнано недостатню соціальну
і правову захищеність у сфері праці, відсутність належного контролю за дотриманням правил
та норм охорони праці і техніки безпеки.

Сімейний кодекс України [13] з метою охорони здоров’я встановлює шлюбний вік (ст. 22
СК); визначає осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою (ст. 26 СК); гарантує державну
охорону сім’ї, дитинства, материнства і батьківства (ст. 5 СК) та інше.

Важливими регуляторами у досліджуваній сфері є багаточисленні укази Президента
України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, галузевого міністерства, а
саме: „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”; „Основи
законодавства України про охорону здоров’я”; „Про лікарські засоби”; „Про запобігання
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”;
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„Про фізичну культуру і спорт”; „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів”; „Про захист населення від інфекційних хвороб”; „Про
боротьбу із захворюванням на туберкульоз”; „Про охорону навколишнього природного
середовища”; „Про охорону атмосферного повітря”; „Про якість та безпеку харчових продуктів
і продовольчої сировини”; „Про охорону дитинства” тощо.

Однак серед більше як 5000 нормативно-правових актів, які регулюють діяльність медичної
галузі та відносини у сфері охорони здоров’я України, стан справ у цій галузі важко визнати
задовільним, оскільки до цього часу не розроблено уніфікованого дієвого законодавчого
акта – Медичного кодексу України, який би забезпечував регулювання діяльності усіх суб’єктів
та об’єктів у системі відносин „пацієнт-лікар-суспільство-держава”.

Перешкодами на шляху створення якісної нормативно-правової бази у сфері охорони
здоров’я, на думку деяких дослідників, є такі: недостатньо виважена державна політика у
сфері охорони здоров’я, у тому числі її законодавчого забезпечення; відсутність науково-
обґрунтованої стратегії законотворчої діяльності у сфері охорони здоров’я; низька
законотворча активність суб’єктів законодавчої ініціативи; незначна кількість спеціалістів, які
б мали необхідні знання як у сфері юриспруденції, так і в медицині; консолідованість діяльності
представників правової і медичної науки; надмірна розпорошеність норм щодо охорони
здоров’я по всьому українському законодавству; нечіткість правової бази у сфері охорони
здоров’я, законодавчі колізії і проблеми, що виникають на практиці, коли норми різних актів,
які регламентують тією чи іншою мірою охорону здоров’я, суперечать один одному тощо [14].

На сьогодні організаційно-структурні формування адміністративно-правового механізму
забезпечення охорони здоров’я сімей в Україні, тобто суб’єкти, класифікують так: 1. Державні
органи. 2. Органи місцевого самоврядування. 3. Громадські організації. 4. Міжнародні
організації.

Водночас це: 1. Спеціально створені. 2. Суб’єкти, для яких цей вид діяльності є основним.
3. Суб’єкти, для яких цей вид діяльності є супутнім.

Розглянемо організаційно-правові способи забезпечення законності у сфері охорони
здоров’я сімей в Україні. Термін „способи” вживається в адміністративно-правовій літературі
стосовно механізму забезпечення правового режиму законності досить часто. Зокрема, його
вживають у своїх розробках Овсянко Д. М., Колпаков В. К., Кармолицький А. А. та іншими.

Організаційно-правові способи – це види діяльності організаційно-структурних
формувань, практичні прийоми, операції, форми роботи, що ними використовуються для
забезпечення законності.

Залежно від змісту, характеру, особливостей застосування, юридичних наслідків
розрізняють такі способи забезпечення законності: а) контроль; б) нагляд; в) звернення до
державних органів із заявами та пропозиціями, скаргами з питань забезпечення законності.

Практика свідчить про те, що застосування перерахованих способів є  досить надійною
гарантією забезпечення законності в управлінській діяльності держави.

Разом з тим існує певна невідповідність сучасним вимогам чинної в Україні моделі охорони
здоров’я сімей. При цьому маємо стійку тенденцію до погіршення стану здоров’я населення
країни не тільки соматичних, але й зростання і поширеність соціально зумовлених хвороб:
ВІЛ-інфекції, туберкульозу, суїциди, наркоманії, алкогольні психози та інфекції, що
передаються статевим шляхом тощо.
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Показник інвалідності дітей за останні три роки зріс на 4 %, високими є показники нервово-
психічних, психосоматичних захворювань, загальна захворюваність жіночого населення зросла
на 15 %, спостерігається стабільне збільшення показників чоловічої смертності (у 3,6 раза
перевищує смертність жінок), з 2000 року показник захворюваності неповнолітніх збільшився
майже в 1,5 раза, протягом останніх семи років показник дитячого травматизму продовжує
стабільно збільшуватися тощо. Аналіз захворюваності злоякісних новоутворень свідчить про
те, що на сучасному етапі в Україні рівень діагностики та лікування злоякісних новоутворень
перебуває на низькому рівні, що призводить до значних втрат населення, насамперед
репродуктивного віку. Характеризуючи діючу модель охорони здоров’я сімей в Україні,
доцільно зазначити: 1. Зниження доступності: безоплатність медичної допомоги не досягається,
державні гарантії не збалансовані з їх фінансовим забезпеченням. Понад 25 % домогосподарств
в Україні не отримують необхідну медичну допомогу. Питома вага особистих витрат населення
на душу населення на охорону здоров’я становить більше 50 % від загального обсягу
фінансування галузі, 20 % від загальних витрат на медичну допомогу становлять тіньові платежі.
2. Не забезпечується результативний захист населення від фінансових ризиків: галузь
зосереджується на задоволенні власних потреб, а не потреб населення. Бюджетні витрати на
фінансування приблизно на 58 % покривають зарплати медичних працівників. Капітальні
видатки (нове будівництво, придбання обладнання, ремонт) становлять менше 8 %. 3. Низька
якість медичних послуг: середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні (у
2009–2010 рр. – 69,39 року) на 10 років нижче, ніж у більшості розвинених країн Європейського
регіону. Високим є рівень загальної смертності, відзначається надсмертність чоловіків
працездатного віку. Спостерігається тенденція щодо зростання захворюваності на соціально
небезпечні хвороби, як ВІЛ/СНІД і туберкульоз. 4. Удосконалення потребує система до- та
післядипломної освіти медичних працівників у ВНЗ України.

Виходячи із зазначеного вище, можемо зробити такі висновки:
1. Діюча модель охорони здоров’я сімей в Україні не відповідає сучасним вимогам,

оскільки наявна стійка тенденція до зниження рівня народжуваності, підвищення рівня загальної
смертності, збільшення якісних і кількісних показників захворюваності населення країни.

2. Перешкодами на шляху створення якісної нормативно-правової бази у сфері охорони
здоров’я є: недостатньо виражена державна політика у сфері охорони здоров’я; відсутність
науково обґрунтованої стратегії законотворчої діяльності у сфері охорони здоров’я; низька
законотворча активність суб’єктів законодавчої ініціативи; незначна кількість спеціалістів, які
б мали необхідний обсяг знань як у сфері юриспруденції, так і в медицині; неконсолідованість
діяльності представників правової і медичної науки; надмірна розпорошеність норм щодо
охорони здоров’я по всьому українському законодавству; нечіткість правової бази у сфері
охорони здоров’я, законодавчі колізії і проблеми, що виникають на практиці, коли норми
різних актів, що регламентують тією чи іншою мірою охорону здоров’я, суперечать один
одному тощо.

3. Пріоритетним напрямом удосконалення законодавства про охорону здоров’я сімей в
Україні повинна стати систематизація діючої нормативно-правової бази, яка має базуватися
на комплексному реформуванні системи охорони здоров’я; підвищенні рівня правової освіти
медичних і фармацевтичних працівників; сприянні і допомозі юристам при розгляді і вирішенні
так званих „медичних” справ; чіткій регламентації правового статусу медиків і пацієнтів;
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правове регулювання діяльності медичних закладів різних форм власності у системі охорони
здоров’я – державної, муніципальної, приватної.

4. Удосконалення потребують організаційно-структурні формування адміністративно-
правового механізму забезпечення охорони здоров’я сімей в Україні при врахуванні соціально-
економічного стану країни.

5. Розробка та впровадження нових організаційно-правових способів, які забезпечать
охорону прав і законних інтересів суб’єктів правовідносин у системі пацієнт-лікар через
удосконалення організаційно-правового механізму, достатнє фінансування, розширення прав
громадських організацій та подолання правового нігілізму медиків і населення.

7. Адміністративно-правовий механізм забезпечення здоров’я сімей в Україні є
неефективним через ряд об’єктивних і суб’єктивних причин.

8. Вважаємо за доцільне переглянути, з урахуванням сучасного соціально-економічного
стану та з позицій науково обґрунтованого підходу, діючу концепцію державної політики
охорони здоров’я сім’ї в України.
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ВПЛИВ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ НА
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто теоретичні засади формування сучасної парадигми оподаткування

шляхом узгодження приватних і публічних інтересів на засадах філософського вивчення
соціальних явищ.

The article considers the theoretical basis of the modern paradigm of taxation by the
coordination of private and public interests on the basis of philosophical study of social
phenomena.

Ключові слова: парадигма, інтереси, оподаткування, потреби, податкове
законодавство, податок, публічні та приватні інтереси.

У демократичному суспільстві право апріорі відображає інтереси усіх верств суспільства
та усіх його представників. При цьому воно повинно забезпечити гармонізацію,
збалансованість між усіма складовими та виступати головним системоутворюючим явищем.
Однак, ураховуючи зміни, що відбуваються в суспільному житті України у зв’язку з ухваленням
Податкового кодексу, можемо констатувати, що внаслідок цього зростають конфлікти між
приватними та публічними інтересами в системі оподаткування. У зв’язку з цим виникає
необхідність у формуванні такої сучасної парадигми оподаткування, яка б базувалася на
„системній парадигмі”, зумовленій світовими глобалізаційними процесами. Поняття
„парадигма” походить від грецького „paradeigma” – модель, взірець, і являє собою систему
понять, уявлень, концепцій, що допомагають пояснити світ та прогнозувати його поведінку.
На сьогодні визначення парадигми „економічне зростання” ще використовують дослідники,
але вже не дають достатніх пояснень причин і наслідків сучасного стану економіки та не
вносять обґрунтованих пропозицій щодо подальшого розвитку економічної політики. Тому
на основі розробленої економістами парадигми „нова якість зростання” можна здійснити ряд
узагальнень і по-новому поглянути на окремі сторони економічних трансформацій з метою
накопичення якісних елементів в еволюції економічних процесів. При цьому необхідно більш
детально розглянути забезпечення довгострокового економічного зростання [1]. Враховуючи
даний напрям дослідження, ми вважаємо, що особливу увагу потрібно приділити формуванню
сучасної парадигми оподаткування та її правовому забезпеченню.

На сучасному етапі проведено достатньо як юридичних, так і економічних досліджень у
сфері оподаткування. Значну увагу цьому питанню приділяли П. Самуельсон, Дж. Робінсон,
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А. Лаффер, Ф. Фрідмен, Д. Львов, П. П. Гензель, І. Х. Озеров, А. А. Ісаєв, А. В. Бачурін, С. Д.
Ципкін та інші. Також проблемою оподаткування займалися Д. Гелбрейт, Д. Бьюкенен. Цікаві
ідеї були висунуті неолібералістами чиказької школи, саме М. Фридменом, лондонської,
фрайбургської – В. Ойкеном, а також представниками шведської школи.

Радянські вчені М. Агарков, А. Бачурін, Г. Мар’яхін, М. Піскотін, Г. Рабінович,
Н. Ровинський, Г. Солюс, С. Ципкін та інші розглядали питання щодо іманентності податків
капіталізму, а не соціалізму.

Економічні, правові, та соціальні сторони оподаткування були висвітлені у працях
українських учених В. Андрущенка, О. Бакун, Л. Брич, О. Василика, В. Вересова, Н. Воротіної,
П. Геги, В. Гуреєва, М. Кучерявенка, В. Мельника, В. Опаріна, В. Суторміної, Ю. Сухова,
В. Федосова, І. Чугунова, Л. Шаблистої та інших. Деякі з цих учених, зокрема В. Андрущенко,
О. Василик, В. Опарін, В. Суторміна, В. Федосов, розглядали не тільки питання теорії, а і
практику реалізації податкової політики.

Політологічний аспект проблеми оподаткування висвітлено в працях М. Павловського,
А. Козиріна, Ю. Ляшенка.

Провівши аналіз історичного розвитку та сучасного стану системи оподаткування, можна
стверджувати, що, незважаючи на значну кількість наукових досліджень, сьогодні, на жаль,
поза увагою науковців-юристів та економістів залишаються питання впливу оподаткування
на розвиток суспільства, що, безумовно, актуалізує інтерес до такого дослідження. Учені
сьогодні податки загалом аналізують більше з погляду матеріальної і процесуальної сторін,
але, на жаль, не вивчають світоглядні орієнтації людини як платника податків і відповідно,
вплив приватних інтересів на реалізацію публічного інтересу в сфері оподаткування, а також
правові засади формування сучасної парадигми оподаткування.

Ще в радянський період питання „інтересу” розглядали в своїх наукових працях фахівці із
загальної теорії права: А. Екімов, В. Грібанов, Р. Гукасян, Ю. Зав’ялов, Д. Кєрімов, Г. Мальцев,
В. Патюлін, С. Сабікенов, Г. Свердлик, В. Степанян, Д. Чечот, Н. Шайкенов На сучасному етапі
вивченням цього питання займалися науковці різних шкіл, такі як: О. Вінник, Р. Гаврилюк,
О. Крупчан, В. Ковальський, В. Мадіссон, А. Нечай, Е. Зельдіна, Н. Пришва, П. Рабінович,
В. Селіванов, Л. Трофімова, О. Юдашев.

Автор принципово нового наукового напряму і системоутворюючої теорії управлінського
права, правової системи істинно людського суспільства і соціально-економічних наук у цілому
Альфред Кураташвілі пропонує таку ідею: як у наукових дослідженнях, так і в управлінні
суспільством і державою, виходячи з його теорії верховенства інтересів народу, необхідно
керуватися не верховенством закону, не верховенством засобів, а верховенством мети –
верховенством соціальної мети, верховенством інтересів людини – верховенством інтересів
народу, що являє собою принципово новий науковий напрям у сфері філософських,
юридичних, політичних і економічних наук, виходячи із створених ним стратегічних наукових
напрямів – із філософії мети і з філософії соціальної мети, а також виходячи зі створеної ним
теорії соціально-економічних законів і теорії соціально-економічного управління. Учений
пропонує таку формулу: закон створюється людиною з метою реалізації інтересів самої
людини. Дана формула ще раз підтверджує, що закон є тільки засобом реалізації інтересів
людини, а тому він не може мати верховенства над людиною. На думку А. Кураташвілі, теорія
верховенства інтересів народу виступає найважливішою політико-правовою теорією, яка
визначає місце людини в істинно людському суспільстві й державі. Альфред Кураташвілі
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особливо підкреслює, що теорія верховенства інтересів народу має на меті використовувати
закони або інші нормативно-правові акти з метою реалізації інтересів народу [2, с. 280–284].

Розглядаючи теорію, вважаємо необхідно звернути увагу на те, що реалізація приватного
інтересу сприяє задоволенню потреб кожного окремого індивіда, а реалізація публічного
інтересу – задоволенню потреб усіх індивідів, які є членами цього суспільства. Тому традиційно
до приватних інтересів відносять індивідуальні інтереси особи, а до публічних –
загальносуспільні. В юридичному регулюванні приватний та публічний інтереси взаємно
проникають, та впливають один на одного і утворюють діалектичну єдність. З погляду
об’єктивного юридичного права публічні та приватні інтереси повинні гармонійно
поєднуватися, але насправді публічний інтерес часто не співпадає з приватним, а інколи
навіть вступає з ним у конфронтацію [3, с. 77–78, 80].

З метою формування сучасної парадигми оподаткування та ефективної реалізації даного
напряму необхідно особливу увагу приділити виявленню, дослідженню, обґрунтуванню та
зменшенню конфліктів інтересів у сфері оподаткування, а для цього потрібно мати юридичне
обґрунтування та правове закріплення узгодження приватних і публічних інтересів у цій сфері.

Здійснивши аналіз проведених наукових досліджень, можемо виділити три етапи розвитку
оподаткування:

1) Стародавній світ і Середньовіччя – у цей період оподаткування має випадковий та
тимчасовий характер, у зв’язку з чим воно у суспільстві відіграє незначну та другорядну
роль;

2) ХV–ХVІІІ століття – відбувається зародження товарно-грошових відносин, що
перетворює оподаткування на постійне і звичайне джерело державних доходів, це, в свою
чергу, сприяє посиленню централізованої державної влади;

3) XIX – початок XXI століття – оподаткування виступає одним із найважливіших
інструментів управління соціумом, а процеси глобалізації сприяють зближенню національних
систем оподаткування між собою [4; 5; 6; 7].

Основні вимоги до держави досить влучно висловив свого часу А. Сміт, який зазначав, що
для процвітання суспільства необхідні насамперед розумні закони та помірні податки. У 1776
році він опублікував книгу „Дослідження природи та причин багатства народів”, в якій зазначив,
що „піддані держави повинні, по можливості, згідно зі своїми здібностями та силою брати
участь в утриманні уряду відповідно до доходу, яким вони користуються під заступництвом
та захистом з боку держави”. Також у цій праці він визначив чотири найзагальніші принципи
оподаткування:

– принцип справедливості, який утверджує для всіх загальну обов’язковість оподаткування
та рівномірність розподілення податку серед громадян відповідно до їх доходів;

– принцип визначеності, який вимагає, щоб сума, спосіб і дата платежу були точно відомі
платникові заздалегідь;

– принцип зручності передбачає, що податки повинні стягуватись у найвигідніший час і
найвигіднішим засобом для особи, що їх сплачує;

– принцип заощадливості, полягає в зменшенні витрат на стягування податку, у
раціоналізації системи оподаткування [8, с. 175].

Теоретично ці принципи закладено при розробці Податкового кодексу, але на практиці ми
бачимо, що часто виникають конфлікти між приватними і публічними та інтересами в сфері
оподаткування, що і спонукає до філософського осмислення даного питання.
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Філософи пропонують своє бачення таких понять, як „оподаткування” та „податок”.
Зокрема, на думку Дуки Ю. В., оподаткування – це соціальне явище і водночас поняття, що
характеризує процес перерозподілу суспільних ресурсів з метою відтворення та розвитку
суспільства і особи, який є структурним елементом суспільного буття, ефективним
інструментом соціального управління. Вплив оподаткування на соціальний розвиток
визначається економічним і політичним ладом суспільства, формою та завданнями держави.
Інституалізація оподаткування здійснюється одночасно з поділом суспільства на класи і появою
держави. З часом оподаткування стає одним із важливих джерел утримання держави [9, с. 61].

Заслуговує на увагу юридичний підхід Кучерявенка М. П. до визначення категорій
„податок”, „оподаткування” та „податкова система”. Зокрема, він вважає, що можна поділити
поняття „податок” на правову категорію та законодавчо закріплене „прикладне” її
визначення [10, с. 5]. Законодавче закріплення поняття „податок” подано в Податковому кодексі.
Зокрема, стаття 6 „Поняття податку та збору” в частині 6.1 вказує, що „Податком є обов’язковий,
безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно
до цього Кодексу”. Чинна редакція Податкового кодексу закріплює три ознаки, які
характеризують виключно податок. Це його обов’язковість, безумовність і надходження до
відповідного бюджету [11].

У свою чергу, з філософського погляду Дука Ю. В. пропонує визначити податок як поняття,
що відображає частину створених людиною суспільних благ, примусово стягуваних державою.
„Податок – плата за створення соціальної інфраструктури, яка дозволяє людині розвинути
свої здібності та досягти поставлених соціально-конструктивних цілей” [9, с. 64].

Сьогодні юристи визначають податок як правову категорію – це „перехід права власності
від платника до держави, тобто зміна форми власності при внесенні платником податку до
бюджету (державного чи місцевого)” [12, с. 214–215]. Таке визначення викликає конфлікт
приватних і публічних інтересів. У зв’язку з цим лише з погляду соціально-філософського
аналізу можна глобально розглянути оподаткування крізь призму таких категорій, як інтерес,
сенс соціального перетворення, цілі і пріоритети оподаткування. Даний напрям допоможе не
просто удосконалити систему оподаткування з метою підвищення її ефективності, але і стане
фундаментом створення нової парадигми оподаткування, допоможе визначити роль
соціальної сутності оподаткування, а також намітити шляхи подальшого розвитку суспільства.

Можна сказати, що інтереси – це є усвідомлені суспільством потреби. Філософи
розглядають такі потреби: „нестаток або нестача в будь-чому, необхідному для підтримки
життєдіяльності та розвитку організму людини, людської особистості, соціальної групи,
суспільства в цілому; внутрішній спонукач активності” [13, с. 116, с. 499]. Якщо потреби
усвідомлені суспільством, то вони виступають як інтереси. У такому аспекті інтереси здатні
змінювати реальність відповідно до потреб і характеризувати людську діяльність у цьому
напрямі. Категорія інтересу є найбільш дискусійною. Це пов’язано з тим, що саме слово
„інтерес” входить до гранично абстрактних і найбільш спірних понять. Хоча це поняття
вивчається з погляду таких наук, як соціологія, філософія, психологія, економічна теорія, але
з правового погляду ця категорія інтересу набуває актуальності, насамперед така, яка виражає
об’єктивне значення, оскільки розуміння інтересу як певної психічної вольової діяльності не
може дати пояснення процесу формування такого соціального явища, як право [3, с. 20].
Якщо потреби актуалізуються, то це призводить до формування цілей, постановки завдань,
розробки програми їх розв’язання та отримання певного результату. Щодо нашого питання,
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то можемо стверджувати, що завдяки оподаткуванню до бюджетів різних рівнів поступають
податкові надходження, які не є просто основою для формування дохідної частини бюджету,
а виступають відповідною фінансовою базою для вирішення нагальних соціально-економічних
проблем. У зв’язку з цим виникає потреба в узгодженні інтересів приватних і публічних з
метою формування сучасної парадигми оподаткування.

Вивчення питання щодо формування сучасної парадигми оподаткування доречно
розпочати з досліджень учених-філософів. Зокрема, І. В. Бойченко до основних парадигм
філософського вивчення соціальних явищ відносить субстанціоналістську, функціоналістську
та аксіологічну парадигму і відзначає, що субстанціоналістська парадигма осягнення
суспільного життя є традиційною. Учений аналізує суспільство як суму окремих індивідів і
соціальних груп, причому одним з основних методів її дослідження є метод аналогій;
функціоналістська парадигма розглядає не індивідів, соціальні групи та суспільство, а соціальні
інститути, соціальні системи, що виконують певні функції, а аксіологічна парадигма осягнення
суспільного життя полягає в тому, що соціальним явищам дається ціннісне
визначення [14, с. 199–205]. Звичайно, ефективно буде використовувати всі перераховані
парадигми філософського вивчення суспільного життя в комплексі. На підставі такого
дослідження можна стверджувати, що субстанціоналістська парадигма осягнення
оподаткування дозволить розкрити зміст таких термінів, як „податкові інтереси”, „податкова
свідомість”, „податкові потреби”, „суб’єкт оподаткування” та „об’єкт оподаткування”. На
процесуальному аспекті оподаткування доречно буде акцентувати увагу на основі
функціоналістської парадигми, де мова найбільше йде про властивості оподаткування, ніж
про суб’єктів. А на підставі аксіологічної парадигми можна оцінити оподаткування з погляду
створення найбільш сприятливих умов існування людини і суспільства.

Враховуючи багатомірність наукових досліджень, можемо стверджувати, що таке складне
соціальне явище, як оподаткування, можна вивчати з різних позицій. Це пов’язано з тим, що
податкові відносини можна розглядати як з погляду правова, так і з економічного,
філософського, соціологічного. Це явище дуже складне і багатовимірне. Тому з метою
ефективного аналізу оподаткування та формування сучасної парадигми оподаткування
доцільно сучасні дослідження юристів та економістів будувати на дослідженнях, які проведені
науковцями-філософами. Це пов’язано з тим, що соціально-філософський аналіз
оподаткування надає можливість поєднати об’єктивно-буттєвий та суб’єктивно-людський
аспект вказаної проблеми. У результаті такого аналізу поняття „оподаткування” можемо
стверджувати, що з метою зменшення конфліктів приватних і публічних інтересів у сфері
оподаткування доречно зменшити кількість податків.
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Спеціальні дослідження сутності і проблем генезису власності свідчать, що власність
пов’язана із громадським, публічним „обов’язком” людини в соціумі, необхідністю і потребами
її існування у єдності всіх її сторін – духовно-моральної, фізіологічної, соціальної, державно-
політичної, виробничої та ін. Право власності як соціально-правова форма, регулятивний
чинник людського буття виявляє проблему суспільних духовно-моральних й матеріальних
обов’язків і потреб людини та суспільства, а також їх зв’язків із конституціональним розвитком
як основи правової системи. Суспільна потреба „служіння” усіх і кожного заради Бога і ближніх
своїх є головною детермінантою проблеми „права публічної власності”, а отже, і необхідності
дослідження його генезису з метою удосконалення сучасних суспільних відносин і
забезпечення соціально-економічного розвитку людини і суспільства. Вирішення проблеми
потребує з’ясування широкого спектру таких питань, як, наприклад, визначення походження,
становлення суспільних відносин „права публічної власності” у історії конституціоналізму, а
також поняття такого права, як соціально-правового інституту, публічно-правової сутності
основних форм власності, механізму адміністративно-правового регулювання відносин
управління такою власністю у необхідних сферах суспільного життя країни, а також місця і
ролі інституту права публічної власності у сучасному соціально-економічному розвитку
людини і суспільства в Україні. Зазначені питання не можна розглянути у межах однієї статті.
Отже, метою даної статті є систематизація основних науково-правових уявлень щодо права
публічної власності, з’ясування історичного походження і виявлення основних рис і
закономірностей його становлення як конституційно-правового інституту у досвіді різних
країн світу та в Україні.

Генезис публічної власності ми знаходимо у джерелах з історико-юридичних досліджень
розвитку конституціоналізму різних країн світу. Інститут права власності як передумова
формування парадигми конституціоналізму розглядався як найважливіший постулат
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суспільного і державного устрою в період Стародавнього Риму. У Римі публічною власністю
визнавалося те, що належало римському народу, тобто „надбання народу” (res publica). У
класичному римському праві державна власність поділялася на дві основні частини:
1) власність, що перебувала у постійному і безпосередньому користуванні римського
народу (res in publico usu) і 2) власність казни римського народу або імператора (res in pecunia
populi). Державна власність загального користування відносилася до речей, що знаходилися
поза комерційним оборотом (res extra commercio) і не могла бути предметом приватного
обігу. Державна власність казни, що перебувала у володінні приватних осіб, могла бути
предметом комерційного обігу, договорів купівлі-продажу, застави тощо [1, с. 27].

Для визначення державної власності і його території у римській термінології сформувався
термін „dominium” як наслідок або ознака здійснення державної влади. У Німеччині у XVI ст.
як назва князівських володінь, майна використовували термін „kammersgut”, але поступово
вже у XVIII ст. почали використовувати термін „domanien”. У період XIX ст. у німецьких
державах почали превалювати тенденції розвитку принципу „публічності” доменів, тобто
при падінні династії правителів власність не переходила до спадкоємців і залишалася народною.
Велика частина майна монарха в умовах розвитку тенденцій розмежування публічного та
приватного права починає у зазначений період розглядатися як частина публічної власності
і прив’язуватися до здійснення публічних функцій в інтересах усього суспільства [2, с. 237–
239].

Із розвитком державності на території України у межах держав Великого князівства
Литовського, Речі Посполитої та Гетьманщини у часи середньовіччя періоду XV–XVIII ст.
розвивалися тенденції принципу „публічності” у сфері суспільних відносин власності.
Феодалізм створював умови, коли землеволодіння, державна влада, публічне управління були
невід’ємними атрибутами публічно-правового статусу. У практиці державно-правової
діяльності зазначеного періоду існував термін „державець”, тобто землевласник або місцевий
правитель. Зазначений термін походить від слова „держава”, що за доби середньовіччя мало
кілька значень: „міцність”, „володіння”, „маєток”, „влада” тощо. „Державцями” були
здебільшого магнати, шляхтичі, козацька старшина, які від верховної влади (короля, великого
князя, гетьмана чи їх намісників) за свою службу одержували у тимчасове володіння маєтності,
що офіційно вважалися державною власністю (державець не міг ними власно розпоряджатися:
продавати, закладати, дарувати обмінювати тощо) [3, c. 55, 59–60, 64]. У цілому, практика
публічної діяльності на території феодальних країн Європи у середні віки збігалася із
приватними інтересами феодалів землевласників і тому публічно-правові функції влади
отримували приватноправовий характер.

Із часів Римської імперії у деяких країнах, зокрема у Франції, зберігалися особливості
ділення державної власності на публічне державне майно („domaine public”, що не може бути
відчуженим, у цивільному обігу) і приватне державне майно („domaine prive”, що може бути
предметом обігу). Такий розподіл був детермінований історичним суспільно-політичним
розвитком революційних подій. У 1789 році Установчі збори Франції оформили поділ доменів1

державного майна на публічні і приватні. Такий стан, з одного боку, був фактичним і не мав
чіткого правового оформлення, з іншого – створював можливості захисту від посягань
найбільш цінної частини державного майна і, разом з тим, за необхідності, розпоряджатися

*
Доменами назывались государственные имущества, а в некоторых государствах имущества,

принадлежавшие государю или предоставленные в его пользование [1, с. 171].
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частиною майна для регулювання господарських відносин. Конституції в монархіях
закріплювали такі зміни у формі юридичних режимів управління і розпорядження державним
майном [1, с. 262; 2, с. 241]. Пізніше у конституції Франції, а також інших країн відносно
публічних доменів (державного майна) були юридично закріплені принципи невідчужуваності
і незастосовності строків давності [1, с. 119]; принципи загального використання державної
публічної власності (свободи використання, безоплатності й рівності) та неможливості
звернення стягнення [2, с. 261–263]; адміністративно-правові й кримінально-правові способи
юридичного захисту як від посягань третіх осіб, так і від неправомірних дій державних посадових
осіб* і охорони від використання не за призначенням; найбільш важливі аспекти особливого
режиму управління державною власністю [2, с. 264–265].

Генезис права муніципальної власності був пов’язаний із особливостями розвитку
правового регулювання муніципій (міської влади і управління) у Давньому Римі, що копіювали
державний устрій й практику здійснення загальнодержавних функцій. За даними спеціальних
досліджень, на конституційному рівні муніципальна власність з’явилася лише на поч. XІX ст.
і відображала уявлення про межі і рівень автономії муніципальних формувань. Конституційно-
правовий режим муніципальної власності відображав її характерні особливості поєднання
рис правового регулювання відносин державної і приватної форм власності: захисту, контролю
за використанням, розмежування компетенції центральних органів виконавчої влади і місцевих
щодо статусу муніципальної власності [1, с. 27, 29, 264].

У період Київської Русі у межах функціонування так званої „десятинної” системи управління
землями, які входили до складу держави (IX–X ст.), та двірцево-вотчинної системи управління
(X–XIІ ст.), основою державного життя була так звана „община свободных земцев-огнищан”
у межах громади (міста, селища), волості та землі. Муніципальне господарство (громади), що
розвивалося, як правило, у великих містах, було пов’язано із утриманням вулиць, будівель,
укріплень, мостів та іншого майна загального користування і громадського (муніципального)
управління. Взаємодія місцевого самоврядування (на рівні волості) й центральної державної
влади здійснювалася на договірних засадах. Великий князь мав договір („ряд”) із волостю
згідно із яким, з одного боку, брав публічно-правові обов’язки зовнішнього захисту землі,
здійснення внутрішнього судочинства тощо. З іншого – волость зобов’язувалася сплачувати
необхідні податки, збори, данину, виконувати інші публічні обов’язки [4, c. 49–51].

Одними із основних проблем у генезисі інституту публічної власності нового часу періоду
XVIII–XX ст. дослідники визначали насамперед питання конституційно-правового закріплення
тенденцій соціально-політичних й економічних змін.

Одним із перших відомих офіційних фундаментальних світових правових актів, що заклали
основи для сучасного конституційно-правового регулювання інституту права публічної
власності була Велика хартія вольностей 1215 року, норми якої встановлювали систему гарантій
прав власності особи [5, с. 19], судового та законного порядку позбавлення майна [1, с. 80]. В
Україні найвідоміші Конституційні пакти Пилипа Орлика, гетьмана Війська Запорозького 1710
року, майже на століття раніше до прийняття перших конституцій Європи та Північної Америки
встановлювали конституційні принципи організації та функціонування публічної (державної
та органів місцевого самоврядування) влади у незалежній Козацькій (Українській) державі й

*
 У даному випадку це норми, що забороняли отримання концесій державним службовцям,

встановлювали конкурсний порядок проведення концесій, участі у керівництві спільними підприємствами
за участю держави та ін.
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правового становища людини в ній [5, с. 32]. Характерною особливістю положень зазначеного
вітчизняного акта було конституційне закріплення демократичних засад публічного управління
й реалізації права публічної власності на основі ціннісних духовно-моральних орієнтирів
християнської православної віри. У Конституційних пактах встановлювалася система
юридичних противаг і обмежень у прийнятті рішень стосовно володіння і розпорядження
публічним майном із метою убезпечення від зловживань, з одного боку, гетьманською владою,
з іншого – представниками такої влади на місцях. Юридичні обмеження визначалися на підставі
загального (конституційного) договору, де встановлювався та узаконювався порядок, за яким
лише „за згодою гетьмана і загальним рішенням ради обирався генеральний підскарбій при
гетьманській резиденції, який наглядав за військовим скарбом, млинами та завідував усілякими
прибутками державними і з гетьманського відома направляв їх на потреби громадські та
військові, а не на приватні” [6]. Передбачалося призначення по два підскарбії у кожному
полку на місцях. Так, були закріплені юридичні засади принципу „публічності” і
централізованого державного управління публічним майном. На відміну від європейських
підходів особливу увагу було приділено добросовісності уповноважених посадових осіб щодо
реалізації ними права публічної власності. Згідно із нормами Конституційних пактів гетьману
і полковникам на місцях заборонялося використовувати публічну власність для приватних
цілей [6]. На жаль, на підставі Указу Катерини II про ліквідацію гетьманства та утворення
Малоросійської колегії від 10.11.1764 р. та маніфесту про ліквідацію Запорозької Січі від
3.08.1775 р. були зруйновані засади державно-політичної, правової, економічної і управлінської
систем в Україні, а також завдяки зазначеним вище указам не вдалося розвинути закріплені
конституційні принципи щодо права публічної власності.

В Україні після жовтневої пролетарсько-диктаторської революції була прийнята Конституція
Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) (далі –
Конституція УНР) від 29 квітня 1918 року, що за своїм змістом відповідала не лише
демократичним вимогам і принципам закріплених у конституціях провідних європейських
країн і США того періоду [5, с. 53]. Українські конституції до утвердження диктатури
пролетаріату й прийняття Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки 1919
року (далі – Конституція УСРР) були прийняті в умовах надзвичайних, у часи військових подій
та революцій і тому її положення втілювали насамперед духовно-моральні й ліберально-
демократичні традиції народів, що проживали на теренах України. Відповідні соціально-
політичні зміни та настрої були закріплені у положеннях українських конституцій у зв’язку із
суспільно-політичними потребами юридичного захисту права публічної власності як однієї
із основ державного ладу в країні. У Конституції УНР був закріплений обмежувальний принцип
законності у реалізації права державної власності: „без постанови Всенародних Зборів не
можуть бути зроблені на рахунок УНР ніякі позики, а ні взагалі якісь обложення державного
майна” [7]. Разом із тим у конституційних актах УНР уже чітко простежувався вимушений
компроміс із інтервенцією ідей пролетарської революції в Росії і принципів „соціального
матеріалізму” і „військового комунізму”. Положеннями IV Універсалу Української Центральної
Ради були передбачені антикризові економічні заходи захисту публічної власності через
прийняття закону про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу
скасування власності й соціалізацію землі, а також формування так званої „народної власності”:
„ліси ж, води й всі багатства підземні, яко добро українського трудящого народу, переходять в
порядкування Української Народної Республіки” [8].
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Отже, на підставі зазначеного можна зробити такі висновки.
1. У широкому розумінні право власності як основа і передумова людського буття у

матеріалістичному світі для людини є відносним. Загальне поняття права власності, а точніше
його соціальна сутність, місце і суспільне призначення виявляється у площині людських потреб
і інтересів, юридичних можливостей у організації публічної влади, правового регулювання
господарських відносин з метою духовно-морального, соціально-економічного розвитку
людини і суспільства, а також в умовах поглиблення сучасних світових тенденцій економічної
глобалізації і регіоналізації.

2. Духовно-моральні чинники разом із так званим матеріалізмом і матеріалістичним
розумінням закономірностей історичного розвитку людства виявляються у суспільному
досвіді досягнення духовно-моральних і юридичних орієнтирів різних часів у межах політичних,
економічних і правових систем країн, регіонів і світу. Виходячи із особливостей певних
історичних етапів суспільно-політичного і економічного розвитку, конституційний генезис
права публічної власності пов’язаний насамперед із соціально-політичним і економічним
владарюванням*, конституціоналізмом, еволюційними та революційними детермінантами
формування правових систем провідних країн на основі принципів справедливості (aequitas)**,
гуманізму (humanitas), доброї волі (bonafides). Значний вплив в історії на розвиток права
публічної власності мали різновекторність теоретичних доктрин, з одного боку, щодо
ліберальних конституційних концепцій природних і невідчужуваних прав людини, а також
ролі держави в економіці як „нічного сторожа”. З іншого – щодо реалізації принципу „суспільної
корисності” власності через накопичення загального багатства держави у межах
меркантилістських ідей, а також соціалістичних ідей марксистської доктрини*** розвитку на
основі домінування державної й колективної форм власності.

3. Власність як право для держави, місцевого самоврядування існує насамперед як
публічно-юридичний обов’язок забезпечити основні „внутрішньоприродні” права людини і
право розпоряджатися майном, речами у межах норм закону.

4. Історичний європейський розвиток публічно-правових відносин сформував певну стійку
і адаптивну модель юридичного режиму права державної власності, що включала принципи
і дворівневість системи реалізації. Така стійкість і адаптивність забезпечувалася насамперед
принципами режиму права державної власності, зокрема:  невідчужуваності і незастосовності
строків давності; загального використання державної публічної власності (свободи
використання, безоплатності й рівності) та неможливості звернення стягнення;
адміністративно-правові й кримінально-правові способи юридичного захисту як від посягань
третіх осіб, так і від неправомірних дій державних посадових осіб і охорони від використання

*
 З кінця XVIII до поч. XX у конституціях Франції, Аргентини, Австралії, Саксонії та ін. розвивалися

ідеї наявності певного майнового цензу (власності) як головної юридичної підстави щодо можливості
участі в управлінні країною й виборчого права [1, с. 159].

**
 „Перша вимога справедливості, – писав римський філософ Цицерон, – полягає в тому, щоб ніхто

нікому не шкодив, якщо тільки не буде спровокований на це несправедливістю, а потім, щоб усі
користувалися загальною власністю як загальною, а приватною – як своєю” (Цицерон. „Про
обов’язки”) [5, с. 15].

***
 „Відповідно до марксистської доктрини в основі існування окремого індивіда, держави,

громадянського суспільства, а також в основі права і закону лежать матеріальні умови, „матеріальне
буття”, „матеріальне життя” [5, с. 56].
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не за призначенням; найбільш важливі аспекти особливого режиму управління державною
власністю.

У дворівневу систему реалізації права державної власності включалися положення, з одного
боку, збереження національного, державного майна з метою забезпечення здійснення
обов’язкових публічних функцій в інтересах всього суспільства і держави. З іншого – засоби
реалізації права державної власності шляхом включення державного майна до цивільно-
правового обігу з метою підтримання політико-економічного потенціалу дієвості влади і
регулювання господарських відносин.

5. Характерна особливість історичного розвитку права державної власності виявляється у
тому, що позитивна її трансформація відбувалася у напрямі від уособлення в одне – „князь
(феодал) – власність (землеволодіння) – влада” до втілення принципів „публічності” і
„конституційно-правової законності” у реалізації права державної власності. Принципи
„правової публічності” і „законності” у реалізації права публічної власності були певними
обмежувачами державної виконавчої (центральної) і муніципальної (місцевої) влади, з одного
боку, як власність народу, що управляється конституційно уповноваженими державними
органами. З іншого – розпорядження власністю і отримання доходів від її обігу здійснювалося
у межах норм закону як публічний обов’язок користування владою не для власного державного
блага, а для здійснення державних функцій у межах суспільно-корисних цілей.

6. Режим комунальної власності мав свої засади розвитку із муніципій (міської влади і
управління), тому її називали муніципальною. Конституційно-правовий режим муніципальної
власності відображав її характерні особливості поєднання рис правового регулювання відносин
державної і приватної форм власності: захисту, контролю за використанням, розмежування
компетенції центральних органів виконавчої влади і місцевих щодо статусу муніципальної
власності.

Історичний генезис взаємодії місцевого самоврядування (на рівні волості) й центральної
влади здійснювався на договірних, взаємовигідних засадах щодо господарства, захисту і
судочинства.

Подальших досліджень потребує радянський період, тенденції науково-правових уявлень
щодо правового регулювання права публічної власності та сучасності.
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СОЦІАЛЬНА НЕЗАХИЩЕНІСТЬ
СПІВРОБІТНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ ЯК ДОДАТКОВИЙ
РИЗИК КОРУПЦІЇ

У статті розглянуто елемент правового становища співробітників кримінально-
виконавчої системи – соціальний захист, як один із напрямів впливу на причини та умови,
що породжують корупцію серед персоналу.

The article deals with an element of legal status of employees of the penitentiary system –
social protection as one of the areas of influence on the causes and conditions that give rise to
corruption among the staff.

Ключові слова: соціальний захист співробітників, корупція, кримінально-виконавча
система.

Невід’ємним елементом правового становища співробітників установ виконання покарань
є їх соціальний захист. Тобто комплекс юридичних гарантій, що поширюються на
співробітників, а саме їх належне матеріально-побутове забезпечення, медичне
обслуговування, пільги за вислугу років і пенсії. Соціальний захист виступає важливим
чинником залучення кадрів на службу в систему виконання покарань, пов’язану зі складними
умовами, а іноді і небезпекою для здоров’я і життя. І саме підвищення соціального статусу
дозволить скоротити рівень злочинів, у тому числі корупційного характеру, скоєних особами,
уповноваженими на виконання державних функцій з використанням прав, посадових
повноважень і можливостей, наданих їм по службі.

Аллахвердієва А. В. зазначає, що в даний час відчувається дисбаланс уваги, що приділяється,
з одного боку, засудженим, а з іншого – персоналу. Стало стереотипом уявлення про те, що в
ході здійснення пенітенціарної діяльності порушуються права тільки засуджених та осіб, які
перебувають під вартою. Водночас однією з найбільш злободенних проблем є порушення
прав співробітників кримінально-виконавчої системи, їх вкрай низька соціальна захищеність.
Серед негативних факторів можна назвати недостатню забезпеченість житлом, речовим і
грошовим постачанням. Не можна розглядати цю проблему окремо від загальної гуманітарної
ситуації в кримінально-виконавчій системі, як проблему, що стосується тільки працівників
кримінально-виконавчої системи та її керівництва. Вона безпосередньо позначається на
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дотриманні прав людини і стабільності в слідчих ізоляторах і в’язницях, інших пенітенціарних
установах [1, с. 29].

Казак Б. Б. звертає увагу на те, що перегукується зі зрадою і зі шпигунством загроза корупції
(чи підкупу), яка може служити їх спонукальним мотивом. Ця загроза стає небезпечною
через те, що державний апарат при значному поширенні корупції починає виконувати не
свої функції, використовує державну службу в інтересах тих, хто платить більше [2].

У структурі центрального апарату пенітенціарної служби створено управління з питань
запобігання та протидії корупції й внутрішньої безпеки. Структура та штатна чисельність
цього управління, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня
2009 р. № 1422 „Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади”,
погоджена заступником міністра Кабінету Міністрів України – Урядовим уповноваженим з
питань антикорупційної політики. За кожним виявленим фактом корупції, вчиненим
персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України, проводиться всебічна й
об’єктивна перевірка, а матеріали за її результатами надсилаються до правоохоронних органів
і прокуратури.

Так, протягом трьох місяців 2012 року виявлено 13 працівників органів, установ виконання
покарань і слідчих ізоляторів, які вчинили правопорушення з корупційними ознаками та
притягнуті судами до адміністративної відповідальності відповідно до Закону України „Про
засади запобігання і протидії корупції”, а саме: у Сумській області – 3, в АР Крим і Донецькій
області – по 2, у Вінницькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Тернопільській та Чернігівській
областях – по 1. Порушення антикорупційного законодавства скоїли 4 працівники підрозділів
нагляду і безпеки виправних колоній, 4 працівники відділу режиму і охорони слідчих ізоляторів,
2 працівники відділу інтендантського та господарського забезпечення, 2 працівники соціально-
психологічної служби та один – медичної служби. Стосовно всіх цих осіб судами застосовані
штрафні санкції в розмірі від 850 грн до 2040 грн і всі вони звільнені з Державної кримінально-
виконавчої служби України [3].

Необхідно зазначити, що „основною причиною корупції самі співробітники кримінально-
виконавчої системи визнають низький рівень добробуту, однак, як показує статистика: значна
частина корупціонерів – люди з високим матеріальним достатком. Стереотипом побудови
службових положень для корупціонерів є отримання вигоди з службового становища. Їх
матеріальне становище здебільшого складається з коштів, отриманих у результаті використання
своїх службових повноважень. Враховуючи зазначене, в боротьбі з корупцією необхідно
суттєво переглянути кадрову політику кримінально-виконавчої системи, і насамперед доцільно
сформувати реєстр „корупційно вразливих” посад. Кандидати на ці посади повинні
перевірятися як з погляду їх професійно-особистісних якостей, так і з боку джерел, наявних у
кандидата матеріальних і грошових коштів” [4; 5].

До важливих причин і умов, що сприяють поширенню корупції, потрібно віднести
моральне розкладання співробітників, що зневажають вимоги закону з метою отримання
матеріальної вигоди. З іншого боку, ми бачимо, що рівень соціального захисту працівників
кримінально-виконавчої системи давно вже не відповідає сформованому в країні соціально-
економічному становищу. Відсутність соціальних гарантій, ненормований робочий день,
низька заробітна плата не відповідають обсягу та складності виконуваної роботи, проблеми
матеріально-технічного забезпечення не дозволяють висувати до кандидатів при прийомі на
службу в кримінально-виконавчу систему необхідні вимоги [6].
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Так, пунктом 5 ст. 23 Закону України „Про Державну кримінально-виконавчу службу”
передбачено, що на осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби
поширюється дія ст. 22 і 23 Закону України „Про міліцію” стосовно соціального захисту
персоналу. Але можливість практичного застосування цих статей до осіб рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої служби викликає сумнів. Так, згідно зі ст. 22
Закону України „Про міліцію” працівники кримінально-виконавчої служби мають право на
соціальний захист. Їм та членам їхніх сімей надається 50 % знижка на сплату житлових і
комунальних послуг, вони користуються пільгами при встановленні телефонів. Отже, у ст. 22
цього Закону задекларовані напрями й межі соціального захисту. Однак у ст. 24 Закону
зазначено, що пільги, компенсації та гарантії, встановлені цим Законом, надаються за рахунок
і в межах коштів, передбачених на утримання бюджетних установ, зокрема й органів внутрішніх
справ, у кошторисах або фінансових планах. Тобто, якщо в кошторисах на утримання
управління внутрішніх справ регіону не буде закладено витрати на пільги й компенсації, рядовий
і начальницький склад їх не отримає. Водночас у розділі 5 „Правовий та соціальний захист
персоналу Державної кримінально-виконавчої служби” Закону України „Про Державну
кримінально-виконавчу службу” нічого не зазначено про джерела фінансування, пільг і
компенсацій, передбачених ст. 22 Закону України „Про міліцію”.

Також у законодавчому порядку запроваджені певні обмеження окремих конституційних
прав і свобод рядового та начальницького складу й інших працівників органів і установ
виконання покарань. Так, відповідно до ст. 15 Закону України „Про Державну кримінально-
виконавчу службу” вони не можуть бути членами політичних партій, громадських організацій,
які мають політичну мету, їм заборонено організацію страйків, участь у їх проведенні та
заняття підприємницькою діяльністю. Усе це також повинно компенсуватися наявністю
підвищених гарантій соціальної захищеності.

У Мінімальних стандартних правилах поводження з ув’язненими підкреслюється, що „їхня
заробітна платня повинна встановлюватися з таким розрахунком, щоб приваблювати і
втримувати на цій роботі тих чоловіків і жінок, які здатні займатися нею. Беручи до уваги
винятково тяжкі умови цієї роботи, таким людям потрібно забезпечувати відповідні пільги й
умови для праці” [7], а у Європейських в’язничних правилах зазначається, що „заробітна
плата має бути достатньою для того, щоб залучати та утримувати придатних для цієї роботи
чоловіків та жінок; враховуючи важкий характер роботи, службові пільги та умови праці
повинні бути сприятливими” [8]. Отже, заробітна плата персоналу виправних установ повинна
встановлюватися з таким розрахунком, щоб залучати та утримувати на цій роботі „здатних”
людей і, беручи до уваги виключно важкі умови праці, забезпечувати їх відповідними пільгами.
Тому на сьогодні гостро стоїть питання про розгляд ряду проблем, що стосуються створення
необхідних умов працівникам кримінально-виконавчої системи.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко підкреслив, що „позиція Президента України
Віктора Януковича та пріоритетні напрями роботи правоохоронних органів залишаються
незмінними: виявлення та припинення правопорушень і злочинів у бюджетній сфері, протидія
корупції та боротьба з хабарництвом. Віталій Захарченко також наголосив, що реформування
відомства повинно тривати, однак проводитися виважено”. За словами керівника МВС, раніше
увага приділялася питанням скорочення чисельності особового складу, зміні структури
відомства, однак не були взяті до уваги такі проблеми, як плинність кадрів, закріплення фахівців
на основних напрямах роботи, зниження рівня професіоналізму працівників міліції. За словами
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міністра внутрішніх справ, матеріальне забезпечення працівника міліції нині залишається
досить низьким. Це, в свою чергу, призводить до такої ситуації, коли, за результатами
анонімного вивчення думки працівників органів внутрішніх справ, кожний четвертий
правоохоронець висловлює думку про можливість звільнення зі служби. Серед причин –
недостатня кількість житла для міліціонерів (у минулому році гроші на його будівництво не
виділялися, а на відомчому квартирному обліку перебуває близько 25 тисяч сімей
правоохоронців), низький рівень грошового утримання тощо. Соціальна незахищеність
працівників органів внутрішніх справ є додатковим фактором, який може підштовхувати їх до
вчинення протиправних і корупційних дій. Для того щоб запобігти цьому, керівництво МВС
проводить заходи для покращання соціального забезпечення працівників міліції. Зокрема, з
лютого 2012 року буде підвищено рівень грошового забезпечення для осіб рядового складу” [9].

Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Ірина Ярова висловила сподівання,
що покращання соціальної захищеності співробітника має знизити рівень корупції в системі.
„Думаю, що комплекс соціальних заходів, які запропоновані сьогодні, – це, напевно, ще
недостатні заходи, – сказала Ірина Ярова. – У співробітників повинна бути впевненість у
тому, що їхні інтереси, інтереси сімей, максимально захищені. У цьому питанні наш комітет
готовий взаємодіяти на всіх рівнях, щоб покращити ситуацію” [10].

Не можна не погодитись із Стеценко О. В., Ткаченко О. В. авторами монографії „Корупція
в органах внутрішніх справ: проблеми протидії”, які зазначають, що „заходи запобігання та
протидії корупції ефективними будуть тоді, коли вчиняти правопорушення та злочини з
ознаками корупції буде ризикованою й матеріально не вигідною справою. Перешкодою
співробітників органів внутрішніх справ до подібних правопорушень повинний бути належний
рівень соціального забезпечення працівників ОВС усіх категорій, що зумовить підвищення
їхнього соціального статусу та престижу служби в органах внутрішніх справ. Разом з тим, ці
соціальні фактори повинні вплинути на підвищення вимог до виконання співробітниками
ОВС завдань служби, професійного вдосконалення, кар’єрного росту” [11, с. 143].

Разом з тим Шевченко О. В. вважає, що „соціально-економічні умови виникнення корупції
можна розділити на ряд складових факторів, кожний з яких впливає на здійснення посадовцями
своїх службових обов’язків і може бути чинником корупційних ризиків. Основними чинниками
є матеріальні і фінансові блага” [12, с. 132]. На його думку, „безперечно, підвищення рівня
соціальної захищеності працівників сприятиме викоріненню проявів корупції в органах. Адже
людина, не задоволена своїм матеріальним становищем, сконцентрована не на ефективному
виконанні своїх посадових обов’язків, а вимушена шукати додаткових джерел доходів, часто
незаконних” [12, с. 132]. Так, серед запропонованих заходів щодо запобігання корупції у
правоохоронних органах, які необхідно здійснити, Шевченко О. В. виділяє такі: „підвищити
рівень морального та матеріального стимулювання працівників правоохоронних органів;
покращити систему соціального захисту працівників правоохоронних органів, зокрема
забезпечити житлом та медичним обслуговуванням” [12, с. 132].

Романчук О. звертає увагу на те, що існує помилкове судження, що висока оплата праці
чиновників убезпечує суспільство від корупції і казнокрадства. Це найбільша помилка
громадської думки. Єдина гарантія від злодійства і хабарництва чиновників – це обґрунтований
страх, що будь-яке зловживання коштуватиме йому, як мінімум, посади. І тільки вироблення
суспільством саме такого механізму побоювання втрати щонайменше може врятувати
державу від корупції [13, с. 10].
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А. В. Куракін зазначає, що тільки підвищенням грошового утримання чиновникам
проблему корупції в системі державної служби не вирішити. Необхідно розробити комплекс
правових та організаційних підходів у цій сфері. Тут важливо наполегливо і цілеспрямовано
формувати ефективну державну систему соціального забезпечення державних службовців.
Дана система може включати в себе такі гарантії: невисоку ймовірність звільнення з державної
служби у зв’язку зі зміною політичного керівництва; гідну пенсію; тривалу відпустку тощо.
Серйозним додатковим стимулом може служити в деяких випадках можливість отримати
після виходу у відставку високооплачувану роботу в комерційних організаціях [14, с. 29].

Однак, з огляду на результати анкетування та згідно з думкою вчених щодо взаємозалежності
рівня фінансового забезпечення співробітників ОВС та вчинення ними правопорушень з
ознаками корупції, Ткаченко О. В. робить висновок, що „вплив грошового забезпечення на
зменшення кількості корупційних діянь можливий за умови запровадження низки додаткових
заходів: посилення відповідальності за подібні правопорушення, встановлення дієвої системи
громадського контролю за діяльністю ОВС, забезпечення невідворотності притягнення винних
до відповідальності та належної реалізації соціальних гарантій, передбачених для співробітників
ОВС під час служби та після виходу на пенсію” [15, с. 10–11].

Отже, найбільш ефективним впливом на одну із основних причин корупційних проявів у
відомчій системі органів внутрішніх справ – низький соціально-економічний рівень
забезпеченості їх працівників – є удосконалення схеми грошового утримання, речового та
матеріально-технічного забезпечення працівників міліції шляхом підвищення їх до
європейського рівня. У контексті реалізації даного напряму протидії необхідно також розробити
та затвердити на урядовому рівні Комплексну програму соціального захисту працівників
міліції, яка передбачатиме запровадження в державі дієвого правового механізму надання
соціальних пільг працівникам міліції, проголошених законодавством, з урахуванням вимог
сьогодення та можливостей реалізації [16, с. 285].

З огляду на зазначене хотілося б наголосити, що на сучасному етапі заходи подолання
корупції не будуть ефективними доти, поки не буде посилено соціальний захист працівників
у системі державної служби.

Тому з метою підвищення статусу та престижу співробітника кримінально-виконавчої
системи та протистояння корупції необхідно підвищити заробітну плату персоналу виправних
установ, надавати пільги в забезпеченні житловою площею або отриманні позики для
придбання житла, забезпечувати санаторно-курортним відпочинком.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

УКРАЇНИ
У статті проаналізовано особливості правового статусу органів державного

регулювання ринків фінансових послуг в Україні: Національного банку України,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків  фінансових  послуг,
і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зазначені недоліки їх правового
положення, які проявилися під час світової фінансової кризи, і на основі світових тенденцій
визначено перспективи їх розвитку.

The features of legal status of organs which carry out government control of markets of
financial services in Ukraine are analysed in the article: National bank of Ukraine, National
commission which carries out government control in the field of markets  of financial  services
and National commission on securities and fund market, noted lacks of their legal position,
which showed up during a world financial crisis and on the basis of world tendencies certain
prospects of their development.

Ключові слова: органи державного регулювання фінансових ринків, правовий статус
державних регуляторів фінансового ринку.

Світова фінансова криза 2008–2009 років показала недоліки у системі регулювання та
нагляду за фінансовими установами в Україні, неготовність до дій у надзвичайних умовах
органів державного регулювання фінансового ринку, які недостатньо оперативно реагували
на порушення в діяльності фінансових установ і застосовували щодо них заходи впливу. Однією
з причин наявності недоліків у діяльності органів державного регулювання була недосконалість
інституційних засад процесу регулювання та нагляду, зокрема інституційна, операційна та
фінансова забезпеченість незалежності органів регулювання та нагляду [1, с. 9].

З метою вдосконалення правового статусу органів державного регулювання в Україні
прийнято ряд нормативно-правових актів, які суттєво підвищують їх незалежність,
повноваження і прозорість діяльності. Це Закон України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України” від 9 липня 2010 р.,
укази Президента України від 23 листопада 2011 р., якими затверджені Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
і Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Названі
нормативно-правові акти прийняті з метою усунення недоліків правового регулювання
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статусу цих державних структур. Разом з тим уроки фінансової кризи, сучасний розвиток
фінансових ринків ставить проблему зміни пріоритетів концептуальної основи правового
статусу державних регуляторів на фінансовому ринку, удосконалення законодавства, що його
регулює.

Проблеми організації ефективного правового регулювання діяльності державних
регуляторів на фінансовому ринку є предметом дослідження багатьох зарубіжних і вітчизняних
авторів, зокрема, у працях українських учених Л. К. Воронової, О. В. Дзюблюка, В. І. Міщенка,
А. М. Мороза, С. В. Науменкової, С. В. Мочерного, О. П. Орлюк, М. І. Савлука, І. В. Сало,
Н. М. Шелудько, російських учених А. Г. Братко, О. І. Лаврушина, І. Д. Мамонової,
В. М. Усоскіна та західних учених Ед. Доллана, Дж. Селбі, П. Роуза, Е. Хелферта та ін. Але в
процесі вирішення тактичних завдань удосконалення елементів правового статусу державних
регуляторів фінансового ринку необхідно враховувати тенденції світового досвіду розвитку
цього процесу.

Для оптимізації діяльності органів державного регулювання на фінансовому ринку України,
з урахуванням його становлення, подолання існуючих недоліків, треба зосередитися на
перспективі вдосконалення їх правового статусу з урахуванням досвіду економічно розвинених
країн і тенденцій регулювання фінансових ринків у світі.

Метою даної статті є спроба дослідити українські і загальносвітові особливості правового
статусу органів державного регулювання фінансового ринку, виокремити позитивні тенденції
в удосконаленні їх правового положення, накреслити шляхи вдосконалення правового статусу
державних регуляторів в Україні.

Відповідно до п. 1 ст. 21 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р., державне регулювання ринків фінансових
послуг здійснюється: щодо ринку банківських послуг – Національним банком України (далі –
НБУ); щодо ринків цінних паперів і похідних цінних паперів – Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР); щодо інших ринків фінансових послуг –
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг (далі – Нацфінпослуг).

Виходячи з діючого законодавства, в Україні відсутній державний орган, який відповідає за
регулювання фінансового ринку в цілому, хоча фінансовий ринок є інструментом реалізації
певної економічної політики, а не окремих її частин. Регулювання фінансового ринку різними
державними структурами свідчить про фрагментарність такого регулювання, оскільки кожний
з секторів фінансового ринку – банківський, страховий, фондовий – має свою історію розвитку,
свої цілі, свої завдання, свою концепцію розвитку, яку важко узагальнити і звести в одну.

Правовий статус НБУ регламентує Конституція України, у ст. 99 якої визначається основна
функція центрального банку держави – забезпечення стабільності грошової одиниці. Детально
правове положення НБУ визначає Закон України „Про Національний банк” від 20 травня
1999 р., у ст. 2 якого зазначається, що НБУ є центральним банком України, особливим
центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції,
повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом
та іншими законами України.

Загальні положення правового статусу Нацфінпослуг встановлює Закон України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а деталізує Положення
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
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послуг, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року. Відповідно до цих
нормативно-правових актів, Нацкомфінпослуг є державним колегіальним органом,
підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Правовий статус НКЦПФР визначає Закон України „Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 року, а деталізує Положення про Національну
комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23
листопада 2011 року. Відповідно до названих нормативно-правових актів, НКЦПФР є
державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним
Верховній Раді України.

Як бачимо, правовий статус державних органів, що здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, визначається різними за своєю юридичною силою нормативно-
правовими актами.

Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності
Національного банку України” від 9 липня 2010 року конкретизує цілі діяльності НБУ, посилює
його незалежність і прозорість діяльності. Основною новацією прийнятого закону стало те,
що чітко визначені пріоритети діяльності НБУ в сфері проведення грошово-кредитної політики:
перше – стримування інфляції, друге – підтримання стабільності банківської системи, якщо
це не суперечить управлінню інфляційними процесами, забезпеченню цінової стабільності,
і третє – сприяння проведенню урядом ефективної економічної політики.

У названому законі є й інші новації, які дозволяють уникнути конфлікту інтересів у керівних
органах НБУ, роблять його діяльність більш відкритою тощо. На нашу думку, цей закон є
початком реформування правового положення НБУ в сторону зосередження його діяльності,
здебільшого на проведенні заходів у грошово-кредитній сфері, проведенні грошово-кредитної
політики, предметом якої є регулювання грошової маси в обігу. Професор І. О. Лютий ще у
2000 році зазначав, що „…виконання НБУ своїх функцій є за своєю сутністю реалізацією
грошово-кредитної політики в грошово-фінансовій сфері країни” [2, с. 145].

Сама специфіка відносин у грошово-кредитній сфері вимагає управлінської діяльності,
проведення якої може здійснювати лише центральний банк держави. Так, виходячи з положень
п. 5 ст. 85, п. 1 ч. 2 ст. 92, ст.ст. 99 і 100 Конституції України, положень Закону України „Про
Національний банк України”, грошово-кредитна політика є складовою загальнодержавної
політики, а право на розробку основних засад надано Раді Національного банку України,
право на проведення – Національному банку України.

Враховуючи досвід розвинених країн в організації діяльності Центрального банку,
заслуговує на увагу система управління і контролю за банківською діяльністю у Франції.
Після прийняття 4 серпня 1993 року закону Франції „Про статут Банка Франції” центральний
банк отримав повну незалежність у проведенні монетарної політики для підтримання цінової
стабільності.

Контроль і нагляд над банками здійснює не Банк Франції, а інші організації, хоча в них Банк
Франції грає важливу роль. Відповідно до чинного законодавства одночасно з Банком Франції
до органів банківського контролю і управління належать:

– Національна кредитна рада, яка виконує консультативні функції при розробці грошово-
кредитної політики, при визначенні основних умов функціонування національної фінансової
системи, бере участь у розробці законопроектів, які регулюють кредитно-фінансову сферу.



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(59) 2012 165

Згідно з Законом „Про банки” до її складу входять представники державних органів, галузей
економіки, профспілок, кредитних установ та експерти;

– Комітет по банківській регламентації, що забезпечує нормальні умови функціонування,
безпеку і нагляд у банківській системі, розробляючи та приймаючи нормативні акти з питань
правового регулювання діяльності кредитних установ. До складу Комітету входять: міністр
економіки, фінансів і бюджету (голова), управляючий Банком Франції, представники асоціації
банків, експерти;

– Комітет кредитних закладів, що здійснює реєстрацію кредитних установ, контролює
законність їх створення. До його складу входять міністр економіки і фінансів, управляючий
Банком Франції, Голова Банківської комісії, представник Французької асоціації кредитних
установ, представник профспілки службовців, два незалежні спеціалісти в галузі економіки і
права;

– Банківська комісія, яка здійснює контроль і нагляд за банками. До її складу входять:
управляючий Банком Франції, директор Казначейства, інші – державний радник, радник
Касаційного суду, а також двоє фахівців, які обізнані в галузях права та економіки [3, с. 12].

Тобто в банківській системі Франції існує функціональний розподіл різних видів діяльності
по управлінню всією банківською системою країни, а не зосередження управлінських функцій
в одному закладі, що, на нашу думку, є позитивним і заслуговує дослідження і можливого
застосування в умовах нашої держави.

Про те, що система нагляду досконало відпрацьована у Франції, зазначив відомий фінансист
України, засновник вітчизняної банківської системи і національної валюти В. П. Гетьман:
„…французи створили систему контролю за банківською справою під банківською „шапкою”.
Ця система не є структурним підрозділом Національного банку Франції. До її складу входять
також міністерство фінансів, міністерство економіки, інші урядові структури. Отже, це й не
банківська структура у чистому вигляді, і не урядова, і не парламентська. Але все це є
незалежним банківським контролем” [4, с. 9]. Про необхідність уніфікації фінансового
контролю і відокремлення його від НБУ також зазначає заступник Голови Правління НБУ,
доктор економічних наук О. М. Шаров, на думку якого, „…це все одно необхідно буде робити
через об’єктивні причини – диверсифікації та взаємопроникнення різних фінансових операцій
та послуг [5].

На нашу думку, зосередження в особі НБУ повноважень нормотворчої, виконавчої і
судової влади у сфері банківської діяльності суперечить конституційному принципу розподілу
влади. З урахуванням теорії розподілу влади, потрібно дослідити питання про відокремлення
від НБУ не властивих цьому державному інституту повноважень, для зосередження його
діяльності на виконанні основної функції – забезпечення стабільності національної валюти й
ефективному проведенні грошово-кредитної політики.

Стосовно правового становища Нацфінпослуг і НКЦПФР, то це нові державні структури,
створені указами Президента України від 23 листопада 2011 року, які не є центральними
органами виконавчої влади і не підпорядковуються Кабінету Міністрів України, оскільки
залежність від уряду регуляторів фінансового ринку не виправдала себе під час економічної
кризи 2008–2009 років. Це є позивним кроком по реформуванню системи адміністративно-
правового регулювання фінансових установ, оскільки ліквідована Держфінпослуг була
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовувалася і координувалася
Кабінетом Міністрів України, а ліквідована ДКЦПФР – звітувала Кабінету Міністрів України.
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У розвинених країнах простежується тенденція щодо незалежності регуляторів фінансових
ринків від уряду і підпорядкування їх парламентам. Так, у 2006 році в більшості (67 %)
європейських країн регулятори фінансового сектору підпорядковувалися
парламентам [1, с. 17].

Наступним кроком у вдосконаленні правового статусу Нацфінпослуг і НКЦПФР, на нашу
думку, було б посилення їх фінансової незалежності шляхом фінансування не тільки державою,
а й фінансовими установами, діяльність яких вони регулюють. Так, створений впродовж
1998–2005 років єдиний регулятор фінансових ринків Великобританії, незалежний недержавний
орган – Управління фінансового регулювання і нагляду (FSA), повністю фінансується
компаніями, які ним регулюються, за допомогою грошових зборів і обов’язкових внесків. У
Німеччині в 2002 році три федеральні органи, що здійснювали нагляд за банками, страховими
компаніями й ринком цінних паперів, були об’єднані під одним дахом – Федеральної служби
по регулюванню фінансових ринків (Bafin), яка, незважаючи на те, що є державною
структурою, фінансується за рахунок внесків фінансових установ, діяльність яких регулює і
контролює [6, с. 143–145].

Відповідно до звіту МВФ про дослідження наглядових органів, опублікованого у 2009 році,
у 103 країнах 13 % органів консолідовані і здійснюють нагляд за всіма секторами фінансового
ринку, 44 % органів мають представників від фінансового ринку, 45 % фінансується за рахунок
бюджету і зборів, більшість органів спирається на чіткі законодавчі визначення і підпорядковані
парламенту [1, с. 17–19].

Отже, однією з проблем організації регулювання і нагляду за установами фінансового
сектору України є забезпечення незалежності регуляторних органів, яка досягається шляхом
законодавчого закріплення за регуляторами певних прав і обов’язків, а також їх
підпорядкування відповідним державним органам.

Перспективним напрямом дослідження і вивчення питання щодо відокремлення від
Національного банка України вважаємо функцію контролю і нагляду за банками, залишивши
йому можливість зосереджувати увагу на виконанні основної функції – забезпеченні
стабільності національної валюти і ефективному проведенні грошово-кредитної політики.

Наступним кроком по удосконаленню правового статусу Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг і Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, вважаємо є розробка і запровадження механізму їх
фінансування не тільки за рахунок Державного бюджету, а й за рахунок зборів і внесків
фінансових установ, діяльність яких вона регулює і контролює.

Гармонізація діяльності державних регуляторів, уніфікація їх правового статусу,
запровадження єдиних методів регулювання – це шлях до створення єдиного органу
регулювання фінансового ринку України, який буде розробляти збалансовані довгострокові
орієнтири для всього фінансового ринку, як сектору економіки країни в цілому.
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Статтю присвячено дослідженню особливостей та наявних проблем сьогодення в
процесі застосування положень адміністративного судочинства з метою правового
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Конституція України декларує та гарантує кожному громадянину право захищати свої
права і свободи, права і свободи інших людей від протиправних посягань, у тому числі від
посягань представників органів державної влади.

Розвиток демократичних засад в України нерозривно пов’язаний з подальшим
реформуванням та удосконаленням адміністративної юстиції, яка в цілому регламентує
діяльність адміністративних судів щодо захисту порушених прав громадян, у контексті розгляду
та вирішення публічно-правових спорів.

З кожним роком адміністративне судочинство в Україні стає дієвим механізмом, який
забезпечує не лише реальний захист громадян у відносинах з органами публічної влади, а й
дисциплінує суб’єктів владних повноважень при прийнятті ними рішень і вчинення відповідних
дій.

Однак поступальний розвиток демократичних інститутів країни вимагає подальшого
удосконалення діяльності адміністративного судочинства в Україні, запровадження
інноваційного досвіду та практики країн Європейського Союзу (далі – ЄС).

Метою цієї статті є розгляд і з’ясування існуючих проблем діяльності адміністративних
судів і пошук можливих шляхів удосконалення положень чинного адміністративного
законодавства в процесі захисту порушених прав громадян.

Тому дослідження зазначеного питання є важливим та актуальним, оскільки має на меті
формування науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення окремих положень
чинного законодавства в контексті захисту порушених прав і свобод громадян в Україні.

© Крупнова Л. В., 2012
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Проблемам адміністративного судочинства присвячені праці юристів та науковців-
адміністративістів, серед яких такі дослідники: Авер’янов В. Б., Битяк Ю. П., Васильєва А. С.,
Голосніченко І. П., Додін Є. В., Ківалов С. В., Козлов Ю. М., Калюжний Р. А., Комзюк А. Т.,
Колпаков В. К., Масляніков М. Я., Перепелюка В. Г., Рябченко О. П., Стахурський М. Ф.,
Тищенко М. М., Шкарупа В. К. та ін.

Питанню, яке стосується організації діяльності системи адміністративного судочинства в
Україні, присвячено велику кількість наукових праць, але існує певне коло питань що потребує
організації подальших наукових і практичних досліджень.

З метою повноцінної реалізації конституційно закріплених прав громадян в Україні
необхідно створити налагоджений та дієвий соціально-економічний та правовий механізм
захисту прав і свобод людини-громадянина.

Зазначений вище механізм акумулює в собі систему положень, засобів і чинників, що
забезпечують необхідні умови захисту основних прав і свобод людини.

Саме адміністративне судочинство є способом реалізації конституційного права громадян
на оскарження неправомірних дій та рішень органів державної влади.

Необхідність у забезпеченні повноцінного судового захисту порушених прав громадян,
реалізується в процесі формування інституту адміністративного судочинства в Україні.

Сам процес формування системи адміністративного судочинства в Україні почався з
реалізації основних положень адміністративної реформи.

Реалізація положень адміністративної реформи в Україні, що проголошена указами
Президента України: „Про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної
реформи” від 07.07.1997 p., „Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної
реформи в Україні” від 10.09.1998 р. та „Про чергові заходи щодо дальшого здійснення
адміністративної реформи в Україні” від 15.01.2002 р., передбачала створення адміністративних
судів і прийняття Кодексу про адміністративне судочинство (далі – КАС) України від 06.07.2005 р.

Тому з набранням чинності КАС України адміністративне судочинство стало самостійним
видом судочинства одночасно з конституційним, цивільним, господарським і кримінальним,
але окремі норми чинного адміністративного законодавства потребують подальшого
удосконалення. Усе це вказує на наявність певних нерозв’язаних питань, які пов’язані з
проблемами розвитку та становлення адміністративного судочинства.

Одним із основних завдань адміністративного судочинства в Україні є захист прав, свобод
та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з
боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових
осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними управлінських функцій на основі законодавства, у
тому числі на виконання делегованих повноважень.

Так, відповідно до КАС України, адміністративне судочинство – це діяльність
адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ.

Серед вітчизняних учених існує певна дискусія щодо визначення поняття „адміністративне
судочинство”. Багато науковців визначають адміністративне судочинство як порядок
застосування норм матеріального публічного права адміністративними судами України в
результаті вирішення індивідуальних спорів і спорів муж суб’єктами правовідносин [1, с. 485].

Так, на думку А. В. Руденко, адміністративне судочинство – це діяльність адміністративних
судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, тобто публічно-правових спорів, в
яких хоча б однією стороною є орган державного управління. Такі спори виникають щодо
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порушення органами державної влади прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб [2, с. 16].

До сфери адміністративного судочинства в Україні належать публічно-правові відносини,
тобто центральним є розуміння публічності, публічного права. На сьогодні в законодавстві
немає поняття публічного права та не визначені його відмінності від приватного. Ці критерії
формуються та розглядаються правовою наукою.

Існує також твердження, згідно з яким адміністративне судочинство – це форма позивного
здійснення правосуддя, яка полягає у всебічному, повному, об’єктивному розгляді та вирішенні
адміністративними судами в стадійному порядку, визначеному нормами Кодексу
адміністративного судочинства України адміністративно-правових спорів, що виникають між
фізичними та юридичними особами, з одного боку, та суб’єктом владних повноважень
(органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими
особами) – з іншого, з метою захисту прав та свобод фізичних осіб, прав і законних інтересів
юридичних осіб, здійснення контролю у сфері публічно-правових відносин [2, с. 17].

У свою чергу, вчений Д. Н. Бахрах, назвав його „правосуддям по адміністративних справах,
щодо розгляду судами скарг громадян на акти посадових осіб та органів публічної виконавчої
влади” [3, с. 81–82].

Ми підтримуємо твердження професора В. Б. Авер’янова, який пропонує в цілому
вважати адміністративним судочинством діяльність адміністративних судів щодо розгляду та
вирішення публічно-правових спорів, які виникають стосовно визнання правомірності рішень,
дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших
суб’єктів владних повноважень та їхніх посадових осіб, згідно з правилами адміністративного
судочинства [4, с. 35].

Орієнтація нашої країни на побудову правової, демократичної держави та входження до
Європейського Союзу передбачає наявність ефективного механізму захисту прав і свобод
людини-громадянина. Одним із елементів цього механізму є дієва система судового захисту
фізичних та юридичних осіб від порушень їх прав і законних інтересів з боку органів державного
управління у сфері публічно-правових відносин. Створення системи адміністративних судів
було визначено як напрям і судово-правової, і адміністративно-правової реформ, а також
передбачалося положеннями Конституції України.

Наявність в України дієвої системи адміністративних судів спрямовано насамперед на
дотримання основоположних, природних і конституційних прав людини. Розглянемо
насамперед, що означає поняття „права людини”. У міжнародних документах під терміном
„права людини” потрібно розуміти права особистості. Правова держава означає не просто
формальну законність, але і справедливість, засновану на визнанні і повному прийнятті вищої
цінності людської особистості. Саме захисту прав особистості присвячена ст. 7 Декларації:
„Усі люди рівні перед законом і мають право без усякого розрізняння на рівний захист законом.
Усі люди мають право на захист від будь-якої дискримінації і від будь-якого підбурювання до
такої дискримінації” [5, с. 12].

Деякі автори пропонують звернути більш ретельну увагу на нормативні положення
міжнародної системи захисту прав людини, яка базується на міжнародних деклараціях,
конвенціях, угодах та ін. [6, с. 6].
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На думку автора, міжнародна система захисту прав людини – це розгалужена система з
декількох десятків універсальних міжнародних органів із захисту прав людини з різним обсягом
компетенції, основною метою діяльності яких є контроль за дотриманням прав людини.

Міжнародні стандарти деталізуються та знаходять своє відображення в національних
нормативно-правових актах, які становлять основу діяльності органів державної влади,
місцевого самоврядування. Так, серед основних завдань органів державної податкової служби
є забезпечення захисту прав та законних інтересів громадян, які вони відстоюють, звертаючись
до податкових органів.

Повертаючись до розгляду основного питання, потрібно зазначити, що існуюча система
адміністративного судочинства має ряд недоліків.

Одним із найбільш проблемних питань є розмежування компетенції між адміністративними
та іншими судовими органами (господарськими, цивільними). Як справедливо вказує
Н. С. Кузнєцова, іноді однакові спори  розглядають суди адміністративної та господарської
юрисдикції. Така негативна практика виникає, зокрема, зі спорами щодо порушення умов
економічної конкуренції та зловживання монопольним становищем. Так, у Законі України
„Про захист економічної конкуренції” зазначено, що спори в цих відносинах розглядають
господарські суди. Але адміністративні суди вважають, оскільки КАСу прийнятий пізніше за
цей Закон, він є спеціальним нормативним актом і має застосовуватись до спірних відносин
у цій сфері, адже вони за цією природою є публічними [7, с. 3].

Частина 2 ст. 4 КАС України закріплює, що юрисдикція адміністративних судів
поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких встановлений інший порядок
їх судового вирішення. Необхідно погодитись із думкою професора В. Б. Авер’янова, що під
поняття, „всі публічно-правові спори” підпадає набагато ширше коло спорів, ніж ті, в яких
однією зі сторін є обов’язково орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня
посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції,
що прямо передбачено визначенням „справи адміністративної юрисдикції”, закріпленими у
п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України. Виходячи із вказаної суперечності, справжня компетенція
адміністративних судів значно виходить за межі як призначення кодексу, так і завдань
адміністративного судочинства, зазначених у ст. 2 КАС України [4, с. 36].

Ще однією проблемою чинного КАС України виступає наявність великої кількості
оціночних категорій. Частина 3 ст. 2 КАС України закріплює коло обставин, які перевіряються
адміністративними судами. Адміністративні суди також перевіряють чи прийняті рішення
або вчинені дії  чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень обґрунтовано, безсторонньо,
добросовісно, розсудливо, пропорційно. Ні в самому Кодексі, ні інших нормативно-правових
актах не міститься роз’яснення сутності зазначених понять, що, у свою чергу, вимагає
реагування відповідного нормативного характеру.

Наступною проблемою, яка потребує ґрунтовного дослідження, є питання щодо
дотримання строків вирішення питання про відкриття касаційного провадження (ч. 2, ст. 214
КАС України) підготовки справ до касаційного розгляду та проведення попереднього розгляду
справи (ч. 1, ст. 215, ст. 220-1 КАС України), а також строків розгляду і вирішення
адміністративних справ протягом розумного строку (ч. 1 ст. 122 КАС України).

При цьому, як вказується у постанові, адміністративні суди продовжують порушувати
правила підсудності та виходять за межі своєї компетенції, зокрема стосовно земельних спорів
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і спорів щодо права власності на інші об’єкти  нерухомого майна, приватизації державного
майна [8].

Як свідчить судова практика та рішення Європейського суду з прав людини, однією із
найбільших проблем вітчизняного судочинства у цілому та адміністративного зокрема є
порушення передбачених процесуальним законодавством строків розгляду справ.
Незважаючи на те, що у КАС України строки для вчинення процесуальних дій чітко встановлені,
в адміністративних судах відбуваються масові їх порушення. Причому порушуються як строки
відкриття провадження у справі, так і строки розгляду адміністративних справ.

Проаналізувавши зазначені проблеми, можемо визначити такі шляхи удосконалення норм
і положень адміністративного судочинства в процесі захисту порушених прав громадян.

Можливими шляхами удосконалення адміністративного судочинства необхідно назвати
такі складові:

– приведення у відповідність національного законодавства у сфері адміністративного
судочинства із нормами та стандартами ЄС, проведення навчальних тренінгів з метою
покращання професійних якостей суддівського корпусу в Україні;

– законодавче закріплення участі органів суддівського самоврядування у підготовці та
узгодженні державного бюджету в частині фінансування судів і контролю за розподілом цих
коштів. Саме орган суддівського самоврядування може діяти виключно в інтересах суддівського
співтовариства, дбаючи про належну організацію діяльності судової системи;

– удосконалення діяльності та внутрішньої організації суду, дієвості автоматизованої
системи документообігу, порядку проходження і розгляду адміністративних справ;

– обнародування рішень адміністративних судів у місцевих засобах масової інформації.
Зазначене забезпечить гласність функціонування адміністративних судів, підвищить їх статус
у суспільстві, але й матиме суттєвий превентивний вплив на діяльність суб’єктів публічної
влади;

– покращання рівня правової культури суддівського корпусу в процесі виконання
безпосередніх обов’язків, визначених Конституцією України, КАС України та іншим
законодавством;

– удосконалення процесу ведення судової статистики і вироблення критеріїв для визначення
і розподілу робочого навантаження суддів у адміністративних справах, згідно з передовою
практикою;

– покращання організаційної і методичної підтримки діяльності адміністративних судів
місцевого рівня завдяки активізації роботи в цьому напрямі Вищого адміністративного суду
України, зокрема: розробки рекомендацій по застосуванню законодавства адміністративними
судами; підготовка персоналу, який відповідатиме за впровадження системи електронного
управління в адміністративних судах;

– підготовка постанови пленуму Вищим адміністративним судом або роз’яснення в іншій
формі, метою якого було б визначення основних термінів і понять, які визначені в КАС України.

Отже, проаналізувавши зазначені вище недоліки та узагальнивши можливі шляхи
удосконалення адміністративного судочинства в процесі захисту порушених прав громадян,
необхідно підкреслити, що розглянутий вище процес є основним, але не єдиним завданням
адміністративного судочинства.
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ВІДПОВІДНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ ПОДАТКОВОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
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СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Податковий кодекс, маючи значну кількість новацій, які формують прозорість

податкової системи та спрощують адміністрування податків, включає деякі норми,
покликані дисциплінувати сторони податкових відносин. Вирішуючи питання щодо
конституційності деяких оспорюваних положень Кодексу, досліджуються аргументи
суб’єкта права на конституційне подання, відповідні положення Конституції України,
міжнародно-правових актів, прецедентну практику Європейського суду з прав людини,
Конституційний Суд України визнав їх конституційними.

Tax Code of Ukraine with a significant number of innovations that shape the transparency of
the tax system simplifies tax administration, including some rules designed to discipline the tax
relations. When deciding on the constitutionality of some of the disputed provisions of the Code,
examining the arguments of the subject to constitutional law, the relevant provisions of the
Constitution, international legal acts, case-law of the European Court of Human Rights, the
Constitutional Court declared them unconstitutional.

Ключові слова: Податковий кодекс, Конституція України, Європейський суд з прав
людини, прецедентна практика, податки.

Податок як основний елемент податкової системи є однією з основоположних умов
вироблення економічної і соціальної політики будь-якої сучасної держави, оскільки саме
завдяки податку як економічній категорії у держави виникає можливість регулятивного впливу
на розвиток відносин у сфері виробництва, розподілу і перерозподілу матеріальних благ, а
також формування власних фінансових можливостей для задоволення потреб суспільства у
невиробничій сфері. Це дозволяє стверджувати, що податки є необхідною ланкою економічних
відносин у суспільстві з моменту виникнення держави. При цьому потрібно ефективно
використовувати можливості не лише договірного співробітництва, але й співпраці в рамках
міжнародних організацій. Особливої значимості вирішення окреслених завдань набуває у
контексті реформування податкової системи України з метою підвищення рівня ефективності
її функціонування та приведення у відповідність з світовими стандартами [1, с. 4]. Останнє є
договірним обов’язком України, згідно із ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між
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Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р.
Важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та Співтовариством є
зближення існуючого і майбутнього законодавства України з законодавством Співтовариства.
Україна повинна вжити заходів для того, щоб привести своє законодавство у відповідність із
законодавством Співтовариства. „Зокрема, приблизна адекватність законів матиме місце в
таких галузях: закон про митницю, закон про компанії, закон про банківську справу,
бухгалтерський облік компаній і податки, інтелектуальну власність, охорону праці, фінансові
послуги, правила конкуренції… непряме оподаткування… транспорт” [2].

Водночас податкова система України створюється з урахуванням норм європейського
податкового законодавства, а також аспектів податкової політики ГАТТ/СОТ, Організації
економічного співробітництва та розвитку, ООН.

Україною укладено міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування
практично з усіма країнами СНД, Європи, багатьма державами Азії, Північної та Південної
Америки і кількома країнами Африки, що є найбільшими торговельними та інвестиційними
партнерами України.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України „Про схвалення Стратегії
реформування податкової системи” від 23 грудня 2009 р., реформування податкової системи
здійснюватиметься одночасно з упорядкуванням та оптимізацією системи державних видатків,
поетапно, системно, прозоро та науково обґрунтовано шляхом прийняття відповідних
нормативно-правових актів, базовим з яких є Податковий кодекс України. Реформування
податкової системи здійснюватиметься шляхом усунення подвійного оподаткування доходів;
забезпечення уніфікації та спрощення звітності, зокрема зменшення обсягу та періодичності
її подання; забезпечення адміністративної простоти, економічності і стабільності системи
оподаткування; гармонійного поєднання інтересів держави та платників податків.

Основними напрямами реформування податкової системи є:
– формування відповідального ставлення платників податків до виконання податкових

зобов’язань; усунення неточностей в алгоритмах визначення бази оподаткування; уніфікація
норм податкового законодавства; упровадження механізму донарахувань податкових
зобов’язань за непрямими методами;

– спрощення податкової системи шляхом скорочення кількості податків і зборів
(обов’язкових платежів); підвищення фіскальної ефективності податків шляхом розширення
податкової бази, удосконалення системи адміністрування, насамперед у частині усунення
корупційних схем і суб’єктивізму під час адміністрування податку на додану вартість та
декриміналізації процесів бюджетного відшкодування такого податку, зменшення масштабів
ухилення від сплати податків;

– приведення функцій і структури органів державної податкової служби у відповідність із
світовими вимогами і стандартами шляхом підвищення рівня інформаційного забезпечення
та автоматизації органів державної податкової служби; упорядкування правил і вдосконалення
процедури проведення податкових перевірок, їх планування та аналітичне супроводження;
формування закритого (остаточного) переліку прав контролюючих органів, обов’язків і
відповідальності платників податків і контролюючих органів з метою запобігання розширенню
функцій і прав однієї сторони та обмеженню таких функцій і прав іншої; заміна кримінальної
відповідальності за незначні порушення податкового законодавства адміністративною з
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компенсацією заподіяної шкоди та сплатою адміністративних штрафів після визначення
критеріїв правопорушення;

– гармонізація національного податкового законодавства із законодавством ЄС з
урахуванням перспективи поглиблення економічної інтеграції з ЄС [3].

Як зазначає М. Я. Азаров, реформування податкової системи України відбувається з
урахуванням тенденцій розвитку систем оподаткування в країнах-членах ЄС. Зазначені
тенденції формуються під вирішальним впливом міжнародної податкової конкуренції,
європейської податкової гармонізації і координації національної податкової політики. Це
важливо враховувати з огляду на досягнення стратегічної цілі – інтеграції України до ЄС [4, с. 12].
З урахуванням вказаних завдань, Податковий кодекс України, маючи значну кількість новацій,
які формують прозорість податкової системи та спрощують адміністрування податків, включає
деякі норми, призвані дисциплінувати сторони податкових відносин.

Відповідно до п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України податкове законодавство України
ґрунтується, зокрема, на таких принципах: рівність усіх платників перед законом, недопущення
будь-яких проявів податкової дискримінації; невідворотність настання визначеної законом
відповідальності у разі порушення податкового законодавства; єдиний підхід до встановлення
податків і зборів – визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів податку. У
підпункті 16.1.13 п. 16.1 ст. 16 Кодексу передбачено, що платник податків зобов’язаний
допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до
обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання
доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для проведення перевірок
з питань обчислення і сплати податків і зборів у випадках, встановлених Кодексом.

Згідно з підпунктом 20.1.11 п. 20.1 ст. 20 Кодексу органи державної податкової служби
мають право доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла
громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності,
та/або є об’єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку)
чи пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення
податкового боргу.

12 червня 2012 р. відповідність вказаних положень Податкового кодексу Конституції України
розглядав Конституційний Суд України у справі за конституційним поданням 53 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих
положень Податкового кодексу України. Так, на думку суб’єкта права, на конституційне
подання, вказані положення Кодексу не відповідають частинам 1, 2 ст. 30, ч. 1 ст. 124 Конституції
України, оскільки проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них
огляду чи обшуку допускається лише за вмотивованим рішенням суду [5].

Вирішуючи питання щодо конституційності оспорюваних положень Кодексу,
Конституційний Суд України виходив з того, що Україна є демократичною, правовою
державою, у якій визнається і діє принцип верховенства права; права і свободи людини та їх
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; утвердження і забезпечення
прав і свобод людини є головним обов’язком держави, яка відповідає перед людиною за свою
діяльність; забезпечення економічної безпеки України є однією з найважливіших функцій
держави; громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом;
кожний має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю; ніхто не може
бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним;
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кожний має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом; конституційні
права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених
Конституцією України; кожний зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах,
встановлених законом (ст. 1, ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 24, частини 1, 4 ст. 41, ч. 1 ст. 42,
ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 67 Основного Закону України) [5].

Згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України [5].
За ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 р. кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не
може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах,
передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні
положення ніяк не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за
необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних
інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів [6]. Відповідно до
ст. 19 Конвенції та протоколів до неї для забезпечення виконання договірними сторонами
своїх зобов’язань створюється Європейський суд з прав людини (далі – Суд, Європейський
суд, ЄСПЛ), який функціонує на постійній основі [7]. З урахуванням того, що багато норм
Конвенції 1950 р. мають оціночний характер, суттєво підвищується значення судових рішень
для розуміння її змісту, а також протоколів до неї. Оціночні поняття відображають юридичну
особливість дій, явищ, об’єктів, але при цьому їх ознаки формально не визначені. Це
зумовлено тим, що договірні сторони не змогли або не вважали за потрібне повністю вилучити
елемент нефіксованості зі змісту вживаних у Конвенції понять. Дослідники підкреслюють, як
особливості застосування її норм, формування правових позицій Європейського суду щодо
тлумачення положень цього міжнародного документа в рішеннях, прийнятих за результатами
розгляду конкретних справ.

Європейським судом з прав людини регулювання податкових відносин у системі
Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. здійснюється
на підставі ст. 1 Протоколу 1. Обов’язок платити законно встановлені податки і збори був
підтверджений у практиці Європейського суду з прав людини. Так, у рішенні у справі „Дербю
проти Швеції” від 23 жовтня 1990 р. Суд вказав, що сфера дії вказаної норми розповсюджується
і на встановлення обов’язку платити податки. Крім того, такий обов’язок був побічно визнаний
у ряді документів Ради Європи, в яких визначалися форми правової допомоги, пов’язані з
координацією зусиль у боротьбі з ухиленням від сплати податків [8].

Довгий час Європейський суд з прав людини дуже обережно ставився до заяв про
порушення прав, пов’язаних з діяльністю держав у сфері стягнення податків: для відмови у
прийнятті заяви достатньо було лише факту наявності спору з приводу оподаткування.
Наприклад, „Феррадзіні проти Італії” стосується не правовідносин з податковими органами, а
правил застосування п. 1 ст. 6 Конвенції; крім того, зауважимо, що рішення по ній прийнято
11 голосами проти шістьох. В окремій думці, яка не збігається з позицією більшості, суддя
ЄСПЛ Лоренцен, до якого приєдналися судді Розакіс, Бонелло, Стражицька, Бірсан та Фішбах,
указав: „...Я дійшов висновку, що немає переконливих аргументів на користь існуючої
прецедентної практики Суду в тому, що в провадженнях стосовно податків не вирішуються
цивільні права й обов’язки” [9, с. 98]. Більше того, і суддя Ресс у своїй окремій думці, що
збігається з позицією більшості, зауважив: „Хоча податкові питання, принаймні в загальному
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смислі і далі формують частину основного пакета прерогатив державних органів, існує аспект,
у якому держава порушує ці прерогативи і вступає у сферу, де людина в демократичному
суспільстві повинна мати змогу заперечувати проти такого обов’язку платника податків,
посилаючись на допущене зловживання правами в процедурі” [9, с. 90].

Як вбачається з матеріалів цієї справи, заявник та інша особа передали землю, майно і
певну суму грошей компанії з обмеженою відповідальністю, яку заявник щойно створив і
був власником, безпосередньо та опосередковано, майже всього її акціонерного капіталу, а
також її представником. Компанія, мета якої полягала в організації „зеленого туризму”,
звернулася до податкових органів з проханням зменшити чинну ставку певних податків,
відповідно до нормативного акта, який вона вважала застосовним у цьому випадку, і сплатила
суму, яку вона вважала належною.

Ця справа стосується трьох проваджень. Перше пов’язане, зокрема, зі сплатою податку на
збільшення ринкової вартості капіталу, а два інших – чинною ставкою гербового збору, податку
на реєстрацію застави та податку на передачу капіталу, а також застосуванням зменшеної
ставки.

У першому провадженні податкові органи вручили заявникові 31 серпня 1987 р.
повідомлення про додаткову суму, що підлягає оподаткуванню, у зв’язку з неправильною
оцінкою вартості майна, переданого компанії. Вони зажадали сплати загальної суми в 43 624 700
італійських лір, що включала податки та штрафи. 14 січня 1988 р. заявник звернувся до районної
податкової комісії в м. Орістано з проханням скасувати цю додаткову суму оподаткування.
Листом від 7 лютого 1998 р. районна податкова комісія в м. Орістано повідомила заявника, що
слухання заплановано на 21 березня 1998 р. Тим часом 23 лютого 1998 р. податкові органи
повідомили комісію, що вони погодилися із зауваженнями заявника і попросили вилучити
справу з реєстру. Рішенням від 21 березня 1998 р., текст якого було віддано на зберігання 4
квітня 1998 р., районна податкова комісія вилучила справу з реєстру.

В інших двох провадженнях податкові органи зажадали від компанії сплати двох додаткових
сум на тій підставі, що компанія не мала права на меншу ставку податку, на яку вона послалася.
У повідомленні податкових органів зазначалося, що в разі несплати цієї суми упродовж
шістдесяти днів компанія буде зобов’язана сплатити адміністративний штраф у розмірі 20 %
від сум, що підлягали сплаті.

15 січня 1988 р. заявник, діючи від власного імені, хоча дане питання стосувалося компанії,
подав дві заяви до районної податкової комісії в м. Орістано з проханням скасувати згадані
вище додаткові суми оподаткування.

Двома рішеннями від 22 травня 1999 р., районна податкова комісія відхилила заяви компанії
на тій підставі, що передану власність, серед якої, зокрема, були плавальний басейн і тенісний
корт, не можна було вважати звичайним майном сільськогосподарського підприємства.

Заявник скаржився, що тривалість судового провадження перевищила „розумний строк”,
на порушення п. 1 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини, а також на те, що його
„переслідували італійські суди”, і посилався на ст. 14 Конвенції.

Щодо першого провадження, строк, який має розглядатися, тривав з 14 січня 1988 р. до 4
квітня 1998 р., тобто понад десять років і два місяці на одному рівні юрисдикції.

Європейський суд з прав людини вказав, що за п’ятдесят років, що минули з часу прийняття
Конвенції, відносини між особою та державою набули очевидного розвитку в багатьох сферах,
при цьому державне регулювання дедалі більше поширюється у сфері приватноправових
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відносин. Це спонукало Суд зробити висновок, що провадження, які за національним правом
класифікуються як частина публічного права, можуть підпадати під сферу застосування
цивільної частини ст. 6, якщо підсумок розгляду даної справи має вирішальне значення для
приватних прав і обов’язків, коли йдеться, наприклад, про продаж землі, управління приватною
клінікою, майнові інтереси, надання адміністративного дозволу стосовно умов професійної
практики чи ліцензії на обслуговування алкогольними напоями.

Крім того, дедалі більше втручання держави у сферу повсякденного життя людини,
наприклад, у питання її соціального захисту, вимагають від Суду аналізу наявності
характеристик публічного права і приватного права перед тим, як робити висновок про
класифікацію заявленого права як цивільного.

Однак права й обов’язки, які має людина, не обов’язково мають цивільний характер.
Наприклад, такі політичні права, як право виставляти свою кандидатуру на виборах до
національної асамблеї, навіть незважаючи на те, що ці провадження торкалися фінансових
інтересів заявника, не мають цивільного характеру, а отже, п. 1 ст. 6 не застосовується. Не
застосовується це положення і до спорів між адміністративними органами і тими його
працівниками, посади яких передбачають їхню участь у застосуванні повноважень, наданих
за публічним правом.

Зміни, що, можливо, відбулися у сфері оподаткування в демократичних суспільствах, не
торкаються сутності обов’язку фізичних осіб чи компаній сплачувати податок. Порівняно із
ситуацією на момент прийняття Конвенції 1950 р., ці зміни не призвели до подальшого
втручання держави у цивільну сферу життя людини. Суд вважає, що податкові питання і
донині становлять частину основного пакета прерогатив державних органів. При цьому
відносини між платником податків і податковим органом і далі мають переважно публічний
характер. Беручи до уваги те, що Конвенція та протоколи до неї повинні тлумачитися в контексті
всієї сукупності їхніх положень, Суд також зазначає, що ст. 1 Протоколу № 1, яка стосується
захисту права власності, зберігає право за державою запроваджувати такі закони, які, на її
думку, необхідні для забезпечення сплати податків.

Хоча Суд не надає вирішального значення цьому факторові, він все-таки бере його до
уваги. Суд вважає, що податкові спори виходять за межі сфери цивільних прав та обов’язків,
незважаючи на матеріальні наслідки, які вони обов’язково створюють для платника
податків [9, с. 90–95].

Зауважимо, що рішення по цій справі прийнято 11 голосами проти шістьох. В окремій
думці, яка не збігається з позицією більшості, суддя ЄСПЛ Лоренцен, до якого приєдналися
судді Розакіс, Бонелло, Стражицька, Бірсан та Фішбах, вказав: „...Я дійшов висновку, що немає
переконливих аргументів на користь існуючої прецедентної практики Суду в тому, що в
провадженнях стосовно податків не вирішуються „цивільні права й обов’язки”. Більше того, і
суддя Ресс у своїй окремій думці, що збігається з позицією більшості, зауважив: „Хоча податкові
питання, принаймні в загальному смислі і далі формують частину основного пакета прерогатив
державних органів, існує аспект, у якому держава порушує ці прерогативи і вступає у сферу,
де людина в демократичному суспільстві повинна мати змогу заперечувати проти такого
обов’язку платника податків, посилаючись на допущене зловживання правами в процедурі...

Якщо процедура в податкових справах у деяких Договірних державах не передбачає
зупинення провадження у випадку, коли дана особа оспорює свій обов’язок сплати податків,
або не передбачає бодай можливості для неї клопотати про відстрочення виконання рішення
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перед сплатою суми, іноді значної, тимчасом як законність цього рішення є предметом спору,
то тоді можна вважати, що дана держава зловживає наданою їй вищими прерогативами
домінуючою позицією. Це може також мати місце у випадку, коли держава вимагає, у разі
зупинення процедури правозастосування, банківських гарантій, які покладають на дану
фізичну особу надмірний тягар.

Якщо взяти до уваги тривалість податкових проваджень, які іноді дуже довго здійснюються
у податкових органах і судах, які займаються податковими справами, то ситуацію, в якій
опиняється платник податків, буде важко назвати частиною звичайних цивільних обов’язків у
демократичному суспільстві. Це – чинник, який, на мою думку, може спонукати Суд
переглянути певні аспекти застосування ст. 6 Конвенції у податкових справах” [9, с. 95–98].

У рішенні від 12 червня 2012 р. Конституційний Суд України зазначив, що в оспорюваних
положеннях Кодексу йдеться не про проникнення, а про доступ контролюючих органів до
обстеження визначених у Кодексі територій, приміщень та обов’язок платника податків
допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до
обстеження відповідних приміщень, територій. При цьому у разі недопущення посадових
осіб органів державної податкової служби до обстеження територій, приміщень, указаних у
підпункті 20.1.11 п. 20.1 ст. 20 Кодексу, ці органи мають право звертатися до суду щодо зупинення
видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших
фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також визначених
контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків). На думку Конституційного
Суду України, закріплені в підпункті 16.1.13 п. 16.1 ст. 16, підпункті 20.1.11 п. 20.1 ст. 20 Кодексу
компетенція контролюючих органів та обов’язок платників податків є необхідними умовами
для забезпечення виконання приписів ч. 1 ст. 67 Конституції України, згідно з якою кожний
зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Отже,
немає підстав вважати наведені положення Кодексу такими, що порушують вимоги частин 1, 2
ст. 30 Конституції України, за якими кожному гарантується недоторканність житла та не
допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду
чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Як бачимо, Конституційний Суд України
у Рішенні від 12 червня 2012 року № 13-рп/2012 визнав конституційними окремі положення
Податкового кодексу України. При цьому у системному зв’язку з оспорюваними нормами
досліджено аргументи суб’єкта права на конституційне подання, відповідні положення
Конституції України, міжнародно-правових актів, прецедентну практику Європейського суду
з прав людини.
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ЗАКОНОДАВСТВА

У статті розглянуто особливості притягнення юридичних осіб до адміністративної
відповідальності за порушення податкового законодавства. Проаналізовано
співвідношення між адміністративною відповідальністю та адміністративно-
господарськими санкціями.

The article contains the features of administrative liability of legal entities for violations in
tax legislation. Also the article analyses relations between administrative responsibility and
administrative–economic sanctions.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, юридична особа, адміністративне
правопорушення у сфері оподаткування, адміністративно-господарські санкції.

Адміністративна відповідальність разом із кримінальною, цивільною, фінансовою та
дисциплінарною закріплюється шляхом видання законів, які визначають підстави
відповідальності, заходи, які можуть застосовуватися до правопорушника, а також порядок їх
застосування до правопорушників. Закріплені законодавцем норми, що встановлюють і
регулюють адміністративну відповідальність, є важливим елементом механізму забезпечення
та реалізації управлінських рішень держави, що спрямовані не тільки на здійснення покарання
та притягнення до відповідальності осіб, що здійснили правопорушення, а й на попередження
здійснення дій, за які передбачено застосування мір адміністративної відповідальності.
Проаналізувавши розробки науковців з нормативно-правового забезпечення, можна
стверджувати, що нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності багато
в чому не відповідає вимогам часу, показником цього є той факт, що в українському
законодавстві, на відміну від адміністративно-правової науки, не систематизовано норми щодо
адміністративної відповідальності юридичних осіб, а норми, які передбачають процес
притягнення цих суб’єктів до відповідальності, взагалі відсутні.

Питанням адміністративної відповідальності юридичних осіб у своїх роботах приділяли
увагу відомі вчені-адміністративісти: В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко,
Є. В. Додін, В. В. Зуй, В. К. Колпаков, Т. О. Коломоєць, Д. М. Лук’янець та інші. Разом з тим
на сьогодні з прийняттям Податкового кодексу України особливої актуальності набуває питання
адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення податкового законодавства.

© Кривенко Д. В., 2012
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Проблема притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності за порушення
податкового законодавства викликає неабиякий резонанс, оскільки оподаткування є однією з
найважливіших функцій держави й забезпечення дотримання законодавства в цій сфері є
пріоритетним напрямом здійснення податкової політики. Одним із принципів оподаткування
є обов’язковість, тобто впровадження правових норм щодо сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів), а також існування правових норм, які передбачають відповідальність
за порушення податкового законодавства. Даний принцип закріплюється ст. 67 Конституції
України, яка встановлює, що кожний зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і
розмірах, встановлених законом [1].

Питання притягнення юридичної особи до адміністративної відповідальності за порушення
податкового законодавства потребує комплексного вивчення як суто податкового
законодавства, так і норм інших галузей права, які регулюють податкові правовідносини
опосередковано. Такий підхід дозволить більш адекватно оцінити можливості притягнення
юридичних осіб до адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства.
Особливу увагу потрібно приділити дослідженню статей КУпАП, оскільки цей нормативно-
правовий акт регулює питання адміністративної відповідальності й, зокрема, адміністративної
відповідальності в сфері оподаткування.

Необхідно зазначити, що КУпАП містить статті, які передбачають відповідальність за
порушення податкового законодавства, здебільшого вони містяться у главі 12 „Адміністративні
правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і
підприємницької діяльності”, а саме: ст.ст. 156, 162, 1631 1633, 16312, 164 КУпАП. Дані статті
передбачають застосування адміністративної відповідальності здебільшого у вигляді
адміністративних штрафів за здійснення таких адміністративних правопорушень: порушення
правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами;
порушення правил про валютні операції; порушення порядку ведення податкового обліку,
надання аудиторських висновків; неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на
перерахування належних до сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); невиконання
законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби; порушення умов видачі
векселів; порушення порядку провадження господарської діяльності; порушення порядку
подання декларації про доходи та ведення обліку доходів та витрат [2]. Санкції зазначених
статей КУпАП спрямовані на притягнення до адміністративної відповідальності керівників та
посадових осіб підприємств, установ, організацій (ст.ст. 1631–1633 КУпАП), працівників
підприємств, установ, організацій (частина 3, ст. 156 КУпАП), а також до адміністративної
відповідальності можуть притягувати громадян, що не подали або несвоєчасно подали
декларацію про доходи (ст. 1641 КУпАП).

Проте не всі з перерахованих вище статей вказують, стосовно яких осіб повинні бути
застосовані міри адміністративної відповідальності. Так, санкції ст.ст. 156, 162, 16312, 164 не
вказують коло суб’єктів, до яких може бути застосована адміністративна відповідальність.
Цікавою з даної позиції є думка Т. О. Коломієць, яка зазначає, що сучасна доктрина
адміністративного права визнає суб’єктом адміністративної відповідальності „людину в стані
дієздатності й осудності”, тобто фізичну особу. Разом з тим детальний аналіз Кодексу України
про адміністративні правопорушення дозволяє відзначити, що для визначення суб’єкта на
законодавчому рівні використовується термін не „фізична особа”, а лише „особа”, що дає
змогу говорити про можливість розширення кола суб’єктів адміністративної
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відповідальності [3]. Погоджуючись з цим твердженням і беручи до уваги те, що деякі статті
КУпАП чітко не вказують на коло суб’єктів, щодо яких повинні бути застосовані міри
адміністративної відповідальності, потрібно зазначити, що визначення суб’єктів
адміністративної відповідальності в даному випадку покладається на конкретні закони й інші
нормативно-правові акти, які регулюють той чи інший вид діяльності.

Частиною 1 ст. 156 та ст. 164 КУпАП передбачено застосування адміністративної
відповідальності за правопорушення у сфері ліцензування. Відповідно до частини 1 ст. 156
КУпАП роздрібна або оптова торгівля, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом
етиловим, коньячним і плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи
тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими
марками цього збору, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот
неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки,
одержаної від продажу предметів торгівлі. Відповідно до ст. 164 КУпАП провадження
господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без
додержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з
порушенням умов ліцензування, а так само без додержання дозволу, іншого документа
дозвільного характеру, якщо його додержання, передбачене законом, – тягне за собою
накладення штрафу від десяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян із
конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних
внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення [2].

У свою чергу, Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”,
яким, зокрема, регулюється відповідальність суб’єктів господарювання та органів ліцензування
за порушення законодавства в сфері ліцензування, містить ст. 22, яка передбачає
відповідальність суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без
ліцензії. До суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії
застосовуються санкції у вигляді штрафів й рішення про стягнення штрафів приймаються
органом, на який, згідно з законодавством, покладено функції контролю за наявністю
ліцензій [4]. Стаття вказує на суб’єкт господарювання й не виключає, що цим суб’єктом
господарювання може бути юридична особа, а отже, притягуватися до відповідальності
відповідно до даної статті, можуть як фізичні особи, що здійснюють господарську діяльність,
так і юридичні особи – суб’єкти господарювання. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 року за № 1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування”
органи Державної податкової служби України здійснюють контроль за такими видами
господарської діяльності: виробництвом та реалізацією тютюнових та алкогольних виробів на
території України [5]. Отже, можна стверджувати про можливість застосування
адміністративної відповідальності до юридичних осіб – суб’єктів господарювання.

За аналогією можна провести аналіз ст.ст. 162, 16312, які передбачають застосування
адміністративної відповідальності за податкові правопорушення до особи, але чітко не
вказують, які особи можуть притягуватися до цього виду відповідальності. Так, ст. 162 КУпАП
передбачає притягнення до відповідальності осіб, що здійснюють порушення правил про
валютні операції, а саме, здійснюють незаконне скуповування, продаж, обмін, використання
валютних цінностей як засобу платежу. Відповідно до частини 3 ст. 13 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19 лютого 1993 року за № 15-93 „Про систему валютного регулювання”
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до функцій Державної податкової служби України входить здійснення фінансового контролю
за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України.
Частина 1 ст. 16 Декрету встановлює відповідальність за незаконні скуповування, продаж,
обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення
дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщо відповідно до цього валютного законодавства
наявність такого дозволу (ліцензії) є обов’язковою, тягнуть за собою адміністративну
відповідальність. Зазначимо, що резидентом чи нерезидентом, крім інших, потрібно розуміти
юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності з місцезнаходженням на території
України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України, а також юридичних осіб,
суб’єктів підприємницької діяльності з місцезнаходженням за межами України, які створені й
діють відповідно до законодавства іншої держави, у тому числі юридичні особи та інші суб’єкти
підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб’єктів підприємницької
діяльності [6].

Статтею 16312 КУпАП передбачено відповідальність за порушення умов видачі векселів.
Ця стаття передбачає, що за видачу векселя без наявності грошового боргу за фактично
поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі
умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за
векселем, що є більшою від суми зобов’язань траста перед трансантом або векселедавця (за
переказним векселем – трансанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений
платіж, – тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п’ятисот неоподаткованих
мінімумів доходів громадян [2]. Дана норма дублюється ст. 13-1 Закону України „Про обіг
векселів в Україні”. Частиною 2 ст. 13-1 Закону України „Про обіг векселів в Україні”
передбачено, що розгляд справ і складання протоколів за порушення умов видачі векселя
здійснюється уповноваженими особами Державної податкової служби України [7].

Отже, можемо сказати, що хоча КУпАП прямо не вказує на юридичну особу як на суб’єкта
адміністративної відповідальності, проте аналіз зіставлення банкетних норм КУпАП та інших
законів показує, що законодавець передбачає притягнення до адміністративної відповідальності
(накладання штрафів) не тільки посадових осіб підприємств, установ, організацій, інших
фізичних осіб, але й суб’єктів господарської діяльності, якими можуть бути юридичні особи.

Підходячи комплексно до проблеми притягнення юридичних осіб до адміністративної
відповідальності за порушення податкового законодавства, зазначимо, що Господарський
кодекс України передбачає норми, які закріплюють адміністративно-господарські санкції. За
своїм матеріальним та процесуальним змістом, адміністративна відповідальність та
адміністративно-господарські санкції дуже схожі між собою. Насамперед це проявляється в
тому, що як адміністративна відповідальність, так і адміністративно-господарські санкції
застосовуються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого
самоврядування, у деяких випадках адміністративна відповідальність та адміністративно-
господарські санкції можуть застосовуватися в судовому порядку. При накладенні
адміністративної відповідальності й адміністративно-господарських санкцій винна у вчиненні
правопорушень особа несе певні втрати матеріального характеру, які передбачено законом,
здебільшого матеріальні витрати полягають у накладанні на правопорушника штрафу в
певному грошовому розмірі. Адміністративно-господарські санкції, як і адміністративна
відповідальність, не мають компенсаційного характеру, тобто вони не відновлюють початкового
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майнового стану, стягнення здійснюється до державного бюджету або до інших цільових
фондів, що пов’язано з державним примусом у формі каральних і правовідновлюючих заходів.

Більше того, частиною 4 ст. 217 ГКУ передбачено чітке відокремлення суб’єктів ініціювання
господарських та адміністративно-господарських санкцій. Відповідно до цієї статті господарські
санкції застосовуються у встановленому законом порядку за ініціативою учасників
господарських відносин, а адміністративно-господарські санкції – уповноваженими органами
державної влади або органами місцевого самоврядування. На нашу думку, чітке
відокремлення законодавцем суб’єкта застосування адміністративно-господарських санкцій
від інших господарських санкцій, які застосовуються за ініціативою учасників господарських
відносин, а також інші спільні ознаки адміністративної відповідальності та адміністративно-
господарських санкцій дає підстави стверджувати, що адміністративно-господарські санкції є
одним із різновидів мір адміністративної відповідальності.

Норми, що передбачають притягнення юридичної особи до адміністративно-господарських
санкцій за порушення податкового законодавства, містяться в ГКУ, глава 27 якого присвячена
питанням застосування уповноваженими органами державної влади адміністративно-
господарських санкцій за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення
господарської діяльності. Стаття 239 ГКУ передбачає, що органи державної влади відповідно
до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, мають право застосовувати до
суб’єктів господарювання адміністративно-господарські штрафи, зупиняти дію ліцензії
(патенту) на здійснення суб’єктом господарювання певних видів господарської діяльності,
анулювати ліцензію (патент) на здійснення суб’єктом господарювання окремих видів
господарської діяльності. Більше того, частиною 2 ст. 241 ГКУ передбачено, що перелік
порушень, за які з суб’єкта господарювання стягується штраф, розмір і порядок його стягнення
визначаються законами, що регулюють податкові відносини, в яких допущено
правопорушення [8], а отже, ГКУ передбачає застосування адміністративної відповідальності
в формі адміністративно-господарського штрафу щодо юридичних осіб – платників податків.

Враховуючи зазначене вище й незважаючи на те, що КУпАП прямо не передбачає
притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності, юридична особа не тільки
може бути суб’єктом адміністративного правопорушення, але і суб’єктом адміністративної
відповідальності. При порушенні податкового законодавства міри адміністративної
відповідальності можуть бути застосованими уповноваженими органами Державної
податковою служби України, що свідчить про беззаперечний факт можливості притягнення
юридичної особи до адміністративної відповідальності за порушення податкового
законодавства. Також, враховуючи ознаки адміністративної відповідальності та
адміністративно-господарських санкцій, можна зробити висновок, що адміністративно-
господарські санкції є різновидом адміністративної відповідальності, а отже, юридична особа,
відповідно до ГКУ, може притягуватися до адміністративної відповідальності в формі
адміністративно-господарського штрафу за здійснення правопорушення в сфері
оподаткування.
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ПРИНЦИПИ ЖИТЛОВОГО ПРАВА
У статті досліджено міжнародні та національні принципи житлового права, які

мають теоретичне значення та містяться в житловому законодавстві України.
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У кожній правовій системі та галузі права виділяють базові, основні засади, які визначають
зміст норм тієї чи іншої галузі права, її місце, роль і значення у системі права тощо. Такі
основні засади галузей права, які мають теоретичний характер, а також відображені у змісті її
норм, отримали в науці назву „принципи права”. Принципи права мають важливе значення
для побудови нормативного базису будь-якої галузі права та її правозастосування.

Тема принципів права не є новою для науки. Значний внесок у розвиток науки щодо
принципів права зроблено А. Колодієм, С. Погребняком, Є. Фурсою, С. Фурсою,
М. Штефаном, П. Шевчуком, С. Бервенком, О. Мережком, Н. Кузнєцовою, О. Харитоновим,
Я. Шевченко та ін. Однак дослідження принципів житлового права, на нашу думку, є неповним
і потребує додаткового вивчення, оскільки, наприклад, доктрина житлового права оминає
розгляд принципів міжнародного права, на яких ґрунтується нормативна база, спрямована
на регулювання житлових відносин з іноземним елементом. Крім того, з розвитком суспільства
принципи права розвиваються і вдосконалюються з урахуванням потреб політичних і
соціально-економічних перетворень, подальшого забезпечення гарантій охорони та захисту
житлових прав громадян, тому актуальність дослідження принципів житлового права є
своєчасною.

Мета статті – дослідити міжнародні та національні принципи права, які існують у житловому
праві та спрямовані на регулювання житлових відносин взагалі та житлових відносин з
іноземним елементом зокрема.

Житлове право через свій комплексний характер та складну правову природу містить
принципи як публічноправові, так і приватноправові, виходячи із диспозитивного змісту
житлових прав. Принципи житлового права у своєму змісті відображають зв’язок житлового
права з тими галузями права, із нормативного матеріалу яких житлове право сформовано,
насамперед це принципи цивільного, сімейного, адміністративного, нотаріального, цивільно-
процесуального, міжнародного приватного права тощо. Крім того, окремі принципи
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житлового права взяті із Конституції України, а також чинних міжнародних договорів України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Крім того, принципи житлового права є історичними категоріями, які напрацьовуються
та закріплюються у житлову законодавстві протягом усього періоду розвитку житлового
права та житлового законодавства. Принципи в житловому праві мають двояке значення. По-
перше, складають основний зміст цього права; є орієнтиром для подальшої розробки
нормативно-правових актів у сфері житлового права. По-друге, вони індивідуалізують житлове
право. Принципи житлового права тісно пов’язані між собою і в сукупності становлять єдину
комплексну систему.

В юридичній літературі принципи права, зокрема, розкриваються як об’єктивно властиві
праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які ставляться до
учасників суспільних відносин з метою гармонійного поєднання індивідуальних, групових і
громадських інтересів [6, с. 221]; відправні ідеї існування права, які виражають найважливіші
закономірності й підвалини даного типу держави і права, є однопорядковими із сутністю
права і становлять його головні риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю
і загальною значимістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови і зміцнення
суспільного ладу [5, с. 27] тощо.

Під принципами житлового права у науці розуміють певне вихідне положення, основну
ідею, відповідно до якої здійснюється правове регулювання житлових відносин [7, с. 18];
основоположні засади, в яких втілені найхарактерніші його риси, найважливіші положення
правового регулювання житлових відносин [2, с. 9].

Тобто із зазначеного вище видно, що єдності та одноманітності у юридичній літературі
щодо визначення принципів права взагалі та принципів житлового права зокрема не існує.
Однак, як видно із аналізу наукових визначень, принципи права є основними нормативними
положеннями, що мають загальну значимість, характеризуються імперативністю та
відображають суттєві риси права, структуру та загальні його положення.

Отже, принципи житлового права – це теоретично визначені та нормативно закріплені у
житловому праві основні вихідні ідеї, закономірності, тенденції та особливості правового
регулювання житлових відносин, що виникають у результаті реалізації громадянами
природного права на житло, а також відносин, пов’язаних із охороною та захистом житлових
прав громадян.

Узагальнюючи наукові та законодавчі положення щодо принципів житлового права,
розглянемо основні ознаки принципів житлового права. Так, принципи житлового права
містять правила загального характеру, тобто не визначають конкретних прав та обов’язків
суб’єктів; закріплюють основні положення, визначаючи зміст житлово-правових норм; мають
загальний характер, тобто їх дія поширюється на всі інститути житлового права; в
„концентрованому” вигляді становлять „дух” житлового права; їх зміст може змінюватися
разом із зміною типу і форми держави, тобто є історико-правовими категоріями. Крім того,
принципи мають більшу юридичну силу порівняно з іншими нормами права; мають
імперативний характер, тобто не можуть змінюватися на вимогу сторін; відображають
взаємозв’язок житлового права з тими галузями права, на основі яких відбулося формування
даної комплексної галузі права. У сукупності принципи житлового права утворюють
взаємопов’язану та взаємообумовлену систему, яка відображає всебічний та повний механізм
реалізації громадянами природного права на житло, охорону та захист житлових прав.
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Значний вплив на розвиток та систему принципів житлового права має концепція прав
людини та її положення, які відтворені у міжнародно-правових актах, наприклад у Загальній
декларації прав людини тощо.

Як було зазначено, принципи житлового права закріплюються у нормах житлового
законодавства, і тому мають нормативний характер. Однак „принципи права не завжди лежать
на поверхні і мають відкритий характер”, зазначають М. Кельман та О. Мурашин. Вони можуть
міститися в Конституції та кодифікованих актах, законах, а також слідувати із змісту правових
норм, та існувати у формі звичаю [4, с. 205]. Тому у науці виділяють прямий та непрямий
спосіб закріплення принципів права. У першому випадку правова норма відтворює правовий
принцип, а в другому – принцип може бути виведено із конкретних правових норм. Тобто
спосіб закріплення принципів житлового права в нормативній тканині житлового законодавства
може бути двояким. Наприклад, у першому випадку – це принцип недоторканості житла, у
другому – принцип диспозитивності тощо.

Наука житлового права не має чіткої класифікації принципів житлового права. Наприклад,
Є. Харитонов і М. Галянтич слушно класифікують принципи житлового права за галузевою
ознакою та виділяють зокрема: конституційні принципи – неприпустимість свавільного
втручання у сферу особистого життя людини; кримінально-правові – неприпустимість
позбавлення права на житло; цивільно-правові – точне застосування чинного законодавства
відповідно до принципів справедливості, добросовісності та розумності; цивільно-
процесуальні – рівність перед законом і судом; житлово-правові – гласність [1, с. 25–26; 2, с. 8–
9]. Крім того, М. Галянтич до принципів житлового права відносить ще й такі принципи, як:
законність надання і здійснення права на житло, недоторканість житла, свобода вибору місця
проживання і пріоритетність прав людини, гарантованість правового захисту від свавільного
позбавлення житла, свобода реалізації права на житло, доступність користування житловим
фондом, цільове використання житла, недопустимість обмеження права користування
житловим приміщенням [1, с. 27].

На думку С. Сліпченка, Є. Мічуріна та В. Соболева, принципи житлового права поділяють
на дві категорії: загальні принципи, тобто властиві будь-якій галузі права у цілому (наприклад,
принцип гласності, законності тощо), та специфічні: припустимості здійснення права на житло,
недоторканості житла, рівності правового режиму для суб’єктів житлового права, невтручання
в особисті справи, свободи договору, свободи особи, а також принцип закріплення в нормах
права досягнень юридичної думки [7, с. 19–20].

Підтримуючи існуючу в науці класифікацію принципів житлового права, пропонуємо
принципи житлового права класифікувати за територією їх поширення: міжнародні та
національні принципи житлового права.

Так, регулювання житлових відносин з іноземним елементом ґрунтується, зокрема, на
таких міжнародних принципах, які можна поділити на дві групи: загальні принципи регулювання
житлових відносин з іноземним елементом і спеціальні – колізійні принципи. До загальних
принципів регулювання пропонуємо відносити такі: національна юрисдикція, колізійне
регулювання, пріоритет норм міжнародного договору перед нормою національного
законодавства, забезпечення публічного порядку, верховенство права, а також принцип поваги
до прав людини та пріоритетності прав людини, співробітництва, рівноправності, сумлінного
виконання міжнародних договорів тощо. До спеціальних – колізійні прив’язки, які
використовуються в колізійній нормі, наприклад, Закону України „Про міжнародне приватне
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право” (далі – Закон), чи чинного міжнародного договору України, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України, для врегулювання житлово-приватних відносин з
іноземним елементом.

Наприклад, житлові відносини з іноземним елементом, які виникають у спадковому процесі,
регулюються розділом Х Закону. Так, відповідно до ст. 70 цього Закону спадкові відносини
регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо
спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був. Тобто Закон
для визначення правопорядку закріплює колізійну прив’язку – lex personalis – особистий
закон спадкодавця: закон доміцилію (lex domicilii) чи закон громадянства (lex patriae). Однак
згідно з ст. 71 цього Закону спадкування житла, яке підлягає державній реєстрації в Україні,
регулюється правом України. Законом передбачено колізійну прив’язку lex rei sitae – закон
місця знаходження речі. Як бачимо, спадковий статут в Україні розщеплено: до спадкування
житла та іншого нерухомого майна застосовується закон місця знаходження речі, а до рухомого
– особистий закон спадкодавця lex personalis [3].

Запропонований у науці, наприклад, М. Галянтичом, Є. Мічуріним, С. Сліпченком,
В. Соболевим та Є. Харитоновим, перелік національних принципів житлового права ми
підтримуємо, проте хочемо внести деякі уточнення. На нашу думку, до принципів житлового
права також відносяться: принцип гарантованості правового захисту житлових прав, принцип
законності, принцип диспозитивності, принцип стабільності житлових відносин, принцип
обґрунтованості актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо
розподілу та надання житла, яке перебуває в державній чи комунальній власності, принцип
безпосередності, принцип неможливості накладення арешту на житло, яке уже перебуває під
арештом, принцип попередження правопорушень щодо житла та виникнення спорів щодо
житла, принцип неупередженості виконання судового рішення у справах щодо житла, принцип
взаємної відповідальності держави і особи тощо.

Так, принцип неупередженості виконання судового рішення у справах щодо житла
пов’язаний із конституційним принципом рівності громадян, за яким громадяни рівні перед
законом, мають рівні права і свободи, і не може бути встановлено будь-яких неправомірних
привілеїв (ст. 24 Конституції України). Крім того, статтею 11 Закону України „Про виконавче
провадження” передбачено, що державний виконавець зобов’язаний вживати передбачених
цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному
обсязі вчиняти виконавчі дії. Ю. Білоусов, слушно зазначає, що неупередженість виконання
забезпечується наданням можливості сторонам виконавчого провадження та їх представникам
знайомитися із матеріалами виконавчого провадження, заявляти у встановленому порядку
відводи державному виконавцеві та іншим учасникам виконавчого провадження, які повинні
не мати ні матеріально-правової, ні процесуальної зацікавленості у виконанні [8, с. 19].

Отже, принципи житлового права – це теоретично визначені та нормативно закріплені у
житловому праві основні вихідні ідеї, закономірності, тенденції та особливості правового
регулювання житлових відносин, що виникають у результаті реалізації громадянами
природного права на житло, а також відносин, пов’язаних із охороною та захистом житлових
прав громадян, та мають такі ознаки: визначають нормоутворюючу та правозастосовну
діяльність, координують існування ефективних механізмів правового регулювання, формують
правову культуру та правове мислення громадян, виступають критеріями правової природи
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рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування та дій громадян щодо
реалізації ними природного права на житло тощо.
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ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРОЦЕДУРНА ФОРМА
ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ
У статті обґрунтовано доцільність виділення єдиної процесуально-процедурної форми

податково-правових відносин у сфері виконання податкового обов’язку. Визначено ознаки
такої форми та принципи, на яких вона основана. До ознак процесуально-процедурної
форми віднесені: а) цілеспрямованість; б) послідовність; в) однорідність;
г) структурованість за стадіями здійснення певних дій; д) вторинність відносно
матеріальних норм, якими визначено податковий обов’язок. Принципами, на яких заснована
процесуально-процедурна форма відносин у сфері виконання податкового обов’язку,
визначено: а) верховенство права; б) верховенство Конституції України, Податкового
кодексу України та інших законів, норми яких регулюють відносини у сфері виконання
податкового обов’язку; в) законність; г) ієрархічність у реалізації податково-правових
норм, якими врегульована процедура виконання податкового обов’язку.

In the article reasonability of marking out of single procedural form of tax-law relationships
in sphere of tax duty execution is grounded. Such form signs and it‘s stricture principles are
defined. The procedural form signs are: a) purposefulness; b) consequence; c) homogeneity; d)
structuredness by stages of some actions realization; e) derivativeness relative to tax duty material
norms. Tax duty execution relationships procedural form principles are: a) supremacy of law; b)
supremacy of Constitution of Ukraine, Tax Code of Ukraine and other laws in sphere of tax duty
execution relationships; c) legality; d) hierarchy in tax duty execution norms realization.

Ключові слова: виконання податкового обов’язку, процесуально-процедурна форма,
належна правова процедура, податково-правові відносини.

Забезпечення належного виконання конституційного обов’язку щодо сплати кожним
податків і зборів у порядку і розмірах, встановлених законом, відповідно до ч. 1 ст. 67 Конституції
України [1] передбачає пошук шляхів вдосконалення правового регулювання відносин щодо
виконання. Одним із напрямів удосконалення може бути застосування упорядковуючого
потенціалу процесуальних і процедурних норм з метою опрацювання теоретико-правової
моделі реалізації визначеного конституційного обов’язку.

Останнім часом доктрина фінансового права збагатилася глибокими теоретичними
аналітичними дослідженнями у напрямі формування процесуальної частини цієї галузі.
Доцільно, зокрема, згадати монографічні роботи М. П. Кучерявенка [2],
І. Є. Криницького (2009 р.) [3], Л. М. Касьяненко [4]. Так, у контексті предмета наукового аналізу,
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М. П. Кучерявенко виділяє такі податкові процедури: облікові (реєстраційні та обліково-
об’єктні); сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); податкової звітності [2, с. 273–410].
Теоретична конструкція, обґрунтована вченим, є основою подальшого наукового пошуку
меж і структури податково-правової процедури у відносинах щодо виконання податкового
обов’язку.

Основою дослідження виділеної проблеми складають роботи вчених, які формулювали
сутність правової форми, зміст процесуального права: В. М. Горшеньова, О. Г. Лук’янової,
А. О. Селіванова, Ю. С. Шемшученка та інших учених. Крім того, достатньо розвиненою є
доктрина адміністративного процесу, а тому теоретичні напрацювання вчених, які працюють
і продовжують працювати у цьому напрямі, також можуть бути враховані: І. П. Голосніченко,
О. І. Миколенко, М. М. Тищенко, О. В. Кузьменко та інші. Системоутворююче значення має
навчальний посібник В. О. Рязановського „Единство процесса” (1920 р., перевидання 1924 р.),
репринтне видання, яке було здійснене у 2005 році [5]. Хоча у посібнику було закладено
підвалини формування судового права, проте висновки вченого щодо процесуальної форми
мають неоціненне значення для подальшого їх урахування при здійсненні наукового аналізу.
Так, В. О. Рязановський зазначає, що будь-який процес розглядається як додаток до
матеріального права і похідне від нього [5, с. 15].

Ю. Л. Шеренін, аналізуючи проблеми процесуальних форм перегляду судових рішень
адміністративними судами, виділяє етапи формування наукових підходів щодо становлення
сутності категорії „процесуальна форма” з урахуванням генезису наукової думки щодо змісту
правової форми. Проведений аналіз дозволив визначити сутність категорії „процесуальна
форма” у широкому і вузькому розумінні. У широкому розумінні процесуальна форма
являє собою зовнішній прояв сукупності однорідних процесуальних дій щодо застосування
права уповноваженими особами (фізичними чи юридичними), спрямованими на досягнення
конкретного результату, визначеного матеріальною нормою. Вузьке розуміння процесуальної
форми передбачає визначення її змісту залежно від відповідної мети реалізації належної
правової процедури [6, с. 15].

За таким підходом ознаками процесуальної форми (у широкому розумінні) виступають
насамперед наявність процесуальних (тобто – послідовно здійснюваних) дій, однорідність
таких дій, спрямованість на досягнення конкретного результату, визначеного матеріальною
нормою. Вузьке розуміння процесуальної форми передбачає пріоритетність ознаки належної
правової процедури. Застосування підходу дозволяє окреслити, принаймні, межі
процесуальної форми певних відносин і врахувати їх зв’язок із матеріальною нормою та
похідний від цієї норми характер.

На думку М. П. Кучерявенка, податковий процес сьогодні являє собою певну сукупність
процедурних норм, які регулюють і забезпечують виконання податкового обов’язку [2, с. 74].
Учений зазначає, що регулювання процесуальними нормами відповідних податкових процедур
дозволяє характеризувати їх як співвідношення форми і змісту. Процедурна за своїм змістом
діяльність у сфері оподаткування формалізується податково-процесуальними нормами,
регулюється процесуальними відносинами. М. П. Кучерявенко погоджується з думкою
О. Г. Лук’янової, яка характеризує процесуальну форму як сукупність правил процедури.
Процедура є послідовністю певних дій, має нормативну модель розвитку та спрямована на
досягнення певних цілей (цілей процесуального права). М. П. Кучерявенко зазначає щодо
цього, що процесуальна форма являє собою сукупність правил реалізації податкових
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процедур, закріплених процесуальними нормами податкового законодавства, які гарантують
чітке і своєчасне виконання податкового обов’язку як основної мети податково-правового
регулювання [2, с. 122]. Отже, відповідно до твердження О. Г. Лук’янової, процедура
визначається характером вчинюваних дій – послідовним характером, а не самою дією. При
цьому така послідовність передбачена правовою нормою.

Серед особливостей податкових процедур М. П. Кучерявенко виділяє: 1) орієнтованість –
досягнення певного соціального результату, який для податкових процедур пов’язується із
забезпеченням фінансових основ існування держави, формування ресурсів грошових коштів;
2) структурованість, що виражається у складній системі, яка забезпечує реалізацію податкових
процедур, а принципово при цьому розділяється поведінка владного та зобов’язаного суб’єкта
податкових правовідносин; 3) стадійність, яка передбачає наявність послідовно стадій, що
постійно змінюють одна одну; 4) ієрархічність, яка базується на принциповій особливості
податкових відносин у цілому як публічних відносин, що забезпечують виключне положення
та роль держави як організатора та власника грошових коштів. „Ієрархічність податкових
процедур, – зазначає М. П. Кучерявенко, – базується на забезпеченні виключних інтересів
держави, певному зміщенні при розподілі повноважень у бік прав для органів, які
представляють державу, та у бік обов’язків – для платників” [2, с. 119–120].

Зазначені особливості податкових процедур можуть бути враховані при визначенні ознак
таких процедур виконання податкового обов’язку. Разом з тим враховуючи, що таке виконання
передбачає реалізацію переважно у добровільний спосіб, згідно з Податковим кодексом
України [7], ознаку структурованості доцільно розуміти як структурованість за стадіями
послідовно вчинюваних однорідних дій. Так, процедури податкової звітності можуть бути
розташовані у такому порядку:

– обчислення суми податкового зобов’язання (ст. 46 ПК);
– складення податкової декларації (ст. 48 ПК);
– подання податкової декларації до органів державної податкової служби (ст. 49 ПК);
– внесення змін до податкової звітності (ст. 50 ПК).
Кожна із цих процедур реалізується шляхом здійснення сукупності послідовно вчинюваних

дій, які можна назвати етапами, а зазначені процедури – стадіями процесу податкової звітності.
Абстрагуючись від предмета наукового аналізу, можна навести думку І. В. Бенедика про

сутність стадії як самостійного елементу юридичного процесу. Стадія є частиною визначеної
у часі структури, що складається з об’єктивної логічної послідовності здійснення певного
числа дій з прийняття процесуального акта допоміжного або основного призначення. Стадія
виступає як визначена у часі форма, що наповнена відповідним функціональним змістом,
тобто тими вимогами, які пред’являються до учасників процесу та їх дій з метою досягнення
останніми матеріально-правового результату, передбаченого правовою нормою [8].
О. В. Кузьменко зазначає, що процесуальні стадії характеризують динамізм правової форми,
що відображає комплекс взаємопов’язаних процесуальних обставин, які змінюються у часі і
спрямовані на досягнення оптимальних результатів правової діяльності [9, с. 16].
О. І. Миколенко посилається на підхід В. М. Горшеньова, який виділяв конститутивні та
факультативні критерії, яким повинні відповідати стадії. Конститутивними критеріями названі:
конкретні завдання і функції, притаманні тільки одній стадії; система юридичних фактів, які
безпосередньо забезпечують перехід з однієї стадії в іншу; специфічність правового положення
учасників провадження; специфічність вчинюваних операцій та характер юридичних
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наслідків; особливості закріплених у відповідному процесуальному акті (документі) кінцевих
матеріально-правових результатів. До факультативних ознак кожної стадії провадження
віднесено ті, які підкреслюють автономність стадій та їх специфічний прояв у межах
провадження [10, с. 133]. О. І. Миколенко зазначає про те, що стадії потрібно розглядати як
сукупність дій, які відрізняються: безпосередніми цілями і завданнями, особливим колом
учасників і специфікою їх правового статусу; комплексом процесуальних дій; колом
юридичних фактів; правовими результатами та їх процесуальним оформленням [10, с. 132].

Ці загальнотеоретичні положення можуть бути застосовані при характеристиці
перерахованих процедур податкової звітності як процесуальних стадій.

Учені, аналізуючи сутність правової процедури, процесу, підкреслювали їх взаємозв’язок
і співвідношення як форми (процес) та змісту (процедура). Разом з тим у теорії
адміністративного права існує обґрунтована О. І. Миколенком концепція адміністративної
процедури, де така процедура є категорією, ширшою за категорію „процес”. Учений зазначає,
що адміністративна процедура може розглядатись як встановлений адміністративно-
процедурними (процесуальними) нормами порядок (стан, лад), у межах якого здійснюється
послідовна діяльність суб’єктів адміністративної процедури (процесу) та дії інших її
учасників [11, с. 190]. У такому контексті підхід О. І. Миколенка не суперечить концепції
О. Г. Лук’янової про послідовність процедури.

Формулювання сутності належної правової процедури здійснене В. С. Стефанюком.
Учений визначає сутність такої процедури щодо діяльності судів і характеризує її як
застосування права судами відповідно до встановлених і санкціонованих державою юридичних
принципів і процедур для гарантування та захисту конституційних і особистих прав людини і
громадянина, у тому числі й юридичних осіб. В. С. Стефанюк наголошує на праві на
справедливий судовий розгляд, що гарантується ст. 6 Європейської конвенції про захист прав
людини та основних свобод 1950 р. як на основу європейського стандарту концепції
процесуальної належної правової процедури [12, с. 32–33].

Поширення цієї концепції на процесуальну форму податково-правових відносин у сфері
виконання податкового обов’язку дозволяє зазначити про належну податково-правову
процедуру як встановлену у законодавстві, охоронювану примусовою силою держави
послідовність учинюваних суб’єктами таких відносин цілеспрямованих дій щодо реалізації
норми ч. 1 ст. 67 Конституції України.

Необхідно вказати про те, що засади концепцій податкової процедури, сформульованої
М. П. Кучерявенком на підставі теоретичного підходу О. Г. Лук’янової, а також концепції
О. І. Миколенка щодо адміністративної процедури як категорії, ширшої за категорію „процес”,
не суперечать одна одній. Зокрема, якщо виділити предметну складову зазначених теоретичних
підходів, можна вказати наступне. О. Г. Лук’янова вказувала на якісну характеристику категорії
„процедура” – як певної послідовності. Ця якісна ознака притаманна податковій і
адміністративній процедурі. Це означає поширення категорії „процедура”, охоплення нею як
якісною ознакою, процесуальних явищ. Останні, самі по собі, є сукупністю певних послідовно
вчинюваних дій, які систематизовані у стадії та етапи.

Отже, вказане може бути покладено в основу визначення  процесуально-процедурної
форми певних відносин, маючи на увазі процедуру як певну послідовність і правову процедуру
як певну дію. У зв’язку з цим логічно звернути увагу на концепцію належної правової
процедури, презентованої В. С. Стефанюком і поширеної на процесуальну форму податково-
правових відносин у сфері виконання податкового обов’язку. Категорія „належна правова
процедура” іманентна процесу, враховуючи, що реалізація такої процедури як належної
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здійснюється на засадах верховенства права, законності, оперативності, врахування усіх
обставин при прийнятті рішення тощо.

Виходячи із зазначеного, можна ставити питання про процесуально-процедурну форму
податково-правових відносин у сфері виконання податкового обов’язку. Така форма
характеризується наступними ознаками: а) цілеспрямованість; б) послідовність;
в) однорідність; г) структурованість за стадіями здійснення певних дій; д) вторинність відносно
матеріальних норм, якими визначено податковий обов’язок. До принципів, на яких заснована
процесуально-процедурна форма відносин у сфері виконання податкового обов’язку,
доцільно віднести ті, які є основою належної правової процедури та із урахуванням предметної
спрямованості її реалізації: верховенство права; верховенство Конституції України, ПК та
інших законів, норми яких регулюють відносини у сфері виконання податкового обов’язку;
законність; ієрархічність у реалізації податково-правових норм, якими врегульована процедура
виконання податкового обов’язку.
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ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

У статті розглянуто стан взаємодії органів Державної податкової служби України
із засобами масової інформації, охарактеризовано її критерії та принципи.

In the article considers the situation of interaction of the State tax service of Ukraine with
medias and its criteria and principles is characterized.

Ключові слова: взаємодія, Державна податкова служба України, засоби масової
інформації, критерії, принципи.

Найбільшу роль у формуванні й поширенні громадської думки відіграють засоби масової
інформації – сукупність сучасних каналів зв’язку (преса, телебачення, радіомовлення, кіно,
відео, Інтернет тощо), за допомогою яких поширюється різна інформація в суспільстві.
Формуючи громадську думку, засоби масової інформації, з одного боку, акумулюють досвід
і волю мільйонів, а з іншого – впливають не тільки на свідомість, а й на вчинки, групові дії
людей [1, c. 78].

Мета статті – виявити основні критерії та принципи взаємодії органів Державної податкової
служби із засобами масової інформації, надати рекомендації для ефективнішої співпраці її
органів із засобами масової інформації.

Специфіка відносин влади і мас-медіа у розрізі інформаційної співпраці полягає в
налагодженні балансу інтересів: з одного боку, висвітлення діяльності влади, з іншого –
поширення інформації, що відповідає вимогам широкої аудиторії. Ефективність комунікації
держави й суспільства багато в чому залежить від співпраці органів влади із засобами масової
інформації. Дослідники зазначають: „Зростає значущість застосування стратегій соціального
партнерства як механізму узгодження інтересів різноманітних соціальних суб’єктів у сучасному
інформаційному середовищі” [2].

У відносинах із пресою потрібно зважати на те, що органи Державної податкової служби
зацікавлені у висвітленні позитивних аспектів діяльності або ж вигідної для служби інформації.
Преса ж зацікавлена в ідеях і фактах, на основі яких створюються журналістські матеріали, що
можуть приваблювати читачів [3, с. 62].

© Яцик Т. П., 2012
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Для досягнення мети обох сторін процесу спілкування в основі тісної співпраці Державної
податкової служби із засобами масової інформації повинні бути довіра, відкритість і
взаємоповага [3, с. 63].

Дуже важливою для результативності інформаційної взаємодії є розробка критеріїв і
принципів взаємовідносин із засобами масової інформації [4, с. 44].

Взаємодія органів Державної податкової служби України з громадськістю організовується
на основі принципів соціального партнерства, забезпечення рівних можливостей, взаємної
відповідальності, ефективності, відкритості та прозорості, участі громадськості у формуванні
та реалізації податкової політики та невтручання податкових органів у діяльність інститутів
громадськості, за винятком випадків, установлених законом [5].

Погоджуємося з тим, що до основних принципів взаємодії можна віднести: визначення
органом Державної податкової служби найбільш впливових у регіоні газет, журналів, бюлетенів
та інших друкованих засобів масової інформації та їх орієнтацію на певне коло читачів; добре
мати перелік засобів із короткою їх характеристикою (адреса, власник, номери телефонів,
періодичність виходу, тираж, рейтинг, редактор, оглядачі, основні рубрики, що можуть цікавити
Державну податкову службу або самі зацікавитися її матеріалами). До цього переліку потрібно
вводити щоденні газети, тижневики, щомісячні видання, а також теле- і радіостанції (з
аналогічно складеною загальною характеристикою), список яких повинний періодично
оновлюватися [4, c. 44].

Реалізація взаємодії органів Державної податкової служби із засобами масової інформації
повинна відповідати таким принципам:

1. Довіра. Будь-яка інформаційна діяльність починається зі створення атмосфери довіри.
Цей клімат створюється діями з боку органу (підрозділу) податкової служби (далі – організації),
яка демонструє найщиріше прагнення співпрацювати із зацікавленими сторонами та служити
громадськості. Внаслідок цього одержувач інформації повинний довіряти організації і бути
впевненим, що та краще від усіх орієнтується в проблемі, яка розглядається.

2. Контекст. Програма інформування повинна відповідати реаліям навколишнього
середовища. Засоби масової інформації – не більше ніж доповнення до слів і справ
повсякденного життя. Контекст переданої інформації забезпечує участь громадськості та
зворотний зв’язок, не суперечить повідомленню, а лише підкріплює його.

3. Зміст. Повідомлення повинно мати сенс для одержувачів та бути сумісним з їх системою
цінностей. Воно корелює із ситуацією одержувача. У цілому громадськість переважно вибирає
ті інформаційні повідомлення, що здаються їй особливо привабливими.

4. Ясність. Повідомлення повинно бути викладене якомога простіше. Слова,
використовувані в ньому, мають для одержувачів той само зміст, що і для організації. Складні
теми зводяться до простих і зрозумілих тем, гасел або стереотипів. Організація говорить
багатьма голосами, але в унісон.

5. Безперервність і послідовність. Щоб надійно донести до адресата якесь повідомлення,
потрібне його багаторазове повторення. Повторення того самого, із невеликими варіаціями,
допомагає як навчанню, так і переконанню. Інформація, що подається, повинна бути
переконливою і не містити внутрішніх суперечностей.

6. Канали. Потрібно використовувати вже існуючі канали інформування – ті, які одержувачі
знають і шанують. Створення нового каналу, пов’язане з труднощами, забирає чимало часу
та ресурсів.
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7. Можливості аудиторії. При передачі інформації потрібно брати до уваги можливості
аудиторії. Найбільш ефективною є така інформація, яка вимагає від одержувача мінімуму
зусиль. Тут враховуються чинники корисності, звичок, можливості аудиторії читати і сприймати
почуте та прочитане, а також уже наявні в аудиторії знання [6, с. 188–189].

Погоджуючись із наведеною позицією, вважаємо, що доцільно виокремити такий принцип
співпраці органів Державної податкової служби України із засобами масової інформації, як
соціальне партнерство, що передбачає налагодження конструктивної взаємодії між органами
Державної податкової служби України та засобами масової інформації при вирішенні
соціально значимих проблем і наданні конкретних послуг органами Державної податкової
служби України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року № 636 „Про
схвалення Програми формування високої податкової культури населення та підтримки зусиль
органів Державної податкової служби, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджетів
і державних цільових фондів”, затверджено довгострокову програму, яка передбачає
налагодження партнерських відносин між державою та платниками податків. Ця програма
враховує відповідальність обох сторін податкових відносин і має на меті створити такі умови,
за яких суб’єкти господарювання, реалізуючи особисті інтереси, зможуть сприяти вирішенню
завдань, що стоять перед державою. Саме це зробить масове ухилення від сплати податків,
зборів (інших обов’язкових платежів) неможливим. Йдеться не лише про те, щоб збирати все,
що належить державі, а й про переконливе обґрунтування необхідності виконання платниками
свого громадянського обов’язку щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Основні напрями цієї програми передбачають такі заходи: 1) широке практикування у
роз’яснювальній роботі проведення семінарів, консультацій, прес-конференцій, брифінгів,
зустрічей посадових осіб органів державної податкової служби із платниками податків;
2) проведення активної роботи по роз’ясненню у засобах масової інформації порядку
застосування нормативно-правових актів з питань оподаткування; 3) сприяння формуванню
високої податкової культури населення за допомогою циклів теле- і радіопередач „Фінансовий
огляд”, „Із щоденника реформ”, „Казна”, „Закон є закон”, „Від перехрестя “ до успіху”, „Діловий
вісник”, „Фактор часу”, „Коли я буду багатим”, „Ринок від „А” до „Я”, „Банкір”, передач
телеканалу „Право” та інші; 4) організація випуску та розповсюдження серед платників податків
брошур, буклетів, плакатів, листівок, навчальних відео- та аудіоматеріалів з питань
оподаткування; 5) розширення мережі консультаційних пунктів, максимально наближених
до платників, зокрема у бібліотеках, на підприємствах, на ринках; 6) створення при органах
державної податкової служби бібліотечного фонду нормативно-правової бази з питань
оподаткування з метою розширення доступу до інформації; 7) посилення аналітичної
спрямованості діяльності органів державної податкової служби для виявлення важливих
резервів щодо вдосконалення податкових відносин (періодичне анкетування, узагальнення
пропозицій платників та врахування їх при підготовці пропозицій щодо удосконалення
податкового законодавства); 8) з метою виховання правової та економічної культури у молоді
– майбутніх платників податків, відповідно до спільного наказу Державної податкової
адміністрації України та Міністерства освіти України ще з 1991 року в навчальних закладах
проводяться семінари з питань оподаткування провідними спеціалістами органів податкової
служби. Планується розробити навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітніх
шкіл, професійно-технічних та вищих закладів освіти неекономічного профілю – „Основи
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податкового законодавства в Україні”, а також організувати проведення тематичних семінарів,
ділових ігор, тренінгів з питань оподаткування; 9) забезпечення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади відповідальності їх посадових осіб та інших
службовців за прийняття незаконних рішень, дії чи бездіяльність, що привели до заподіяння
шкоди суб’єктів підприємницької діяльності, порушення їх прав; 10) систематичне висвітлення
в засобах масової інформації як фактів притягнення до відповідальності суб’єктів
підприємницької діяльності за порушення податкового та валютного законодавства, так і фактів
порушення законодавства України з боку органів державної податкової служби, що сприятиме
вихованню у платників податків почуття відповідальності та поваги до податкового
законодавства [7].

Важко переоцінити для органів Державної податкової служби формування образу надійної,
стабільної структури. Особлива роль у цьому відводиться засобам масової інформації.
Зрозуміло, що чим авторитетніші засоби масової інформації, тим аргументованіше вона
доводиться до споживачів, тим сильнішим є її вплив [8, c. 99].

Проте, на нашу думку, якість аргументації інформації, яку доводять засоби масової
інформації до громадськості не визначається лише авторитетом мас-медіа, які її висвітлюють.
Доцільніше було б сказати, що аргументованість інформації здебільшого залежить від
професійного виконання своїх обов’язків представниками засобів масової інформації і, як ми
вважаємо, від того, в якій сфері засоби масової інформації є більш компетентними.

Особливим авторитетом і прихильністю у населення у наш час користуються радіо і
телебачення.

Радіо характеризується комплексом дійсно унікальних властивостей, що роблять його
загальнопоширеним і загальнодоступним. Радіо не вимагає абсолютної уваги,
радіоінформацію можна сприймати, займаючись паралельно іншими справами. Дохідливість,
простота і водночас емоційність живого мовлення сприяють популярності радіо [9, c. 21].

Сьогодні телебачення стало громадською трибуною, з якої можна відзвітувати перед
народом, платниками податків, роз’яснити свою політику, мобілізувати ряди прихильників.
Телебачення як ніякий інший засіб масової інформації здатне сприяти зміцненню податкової
системи в умовах становлення ринкової економіки. Воно повинне відкрито і правдиво подавати
економічну, податкову інформацію [10, c. 154].

Сучасні засоби масової інформації за ефективністю впливу на суспільство змагаються з
рівнем впливу органів влади.

Звертаючись до соціологічного опитування, яке було проведено Центром Разумкова в
2010 році, можна відзначити таку динаміку. Довіра до засобів масової інформації та церкви в
сучасному українському суспільстві досить великі порівняно з довірою до політичних партій
та комерційних банків. Наприклад, довіра до церковних структур становить – 69,5 %, недовіра
– 21,7 %; довіра до засобів масової інформації – 65,9 %, недовіра – 29 % опитаних; низький
рівень довіри населення отримали комерційні банки та політичні партії. Першим сумарно
довіряють 16 % респондентів, цілковита чи часткова недовіра становить 72,4 %; довіра до
політичних партій – 17,8 %, сумарна недовіра – 75,3 % [11].

З розвитком інформаційних технологій серед електронних засобів масової інформації на
перше місце упевнено виходить міжнародна комп’ютерна мережа Інтернет. В Україні кількість
користувачів глобальної мережі з кожним роком збільшується в геометричній прогресії.
Виходячи з цього, у квітні 2000 року Державна податкова адміністрація України відкрила
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власний, офіційний сайт українською мовою, а наприкінці року презентувала його англійську
версію. На регіональному рівні вже сьогодні існує 5 сайтів податкових адміністрацій і
інспекцій [6, с. 209].

Потужним засобом формування іміджу податкового відомства є соціальна реклама. У
сучасному суспільстві інструментарій реклами все частіше використовується для вирішення
гострих соціальних проблем. Соціальна реклама спрямована на досягнення більш гармонійних
відносин у суспільстві, пропаганду здорового способу життя, підтримку незахищених верств
населення, на боротьбу з бідністю, злочинністю, забрудненням навколишнього середовища
тощо.

Під соціальною рекламою розуміється інформація державних органів з питань здорового
способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів,
профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення, яка не має
комерційного характеру.

Мета соціальної реклами державних органів – реалізація системи заходів, спрямованих на
зміну ставлення громадськості до якоїсь проблеми, а у майбутньому – на формування нових
соціальних цінностей. Саме на основі цього і формується мета соціальної реклами на податкову
тематику.

Головним завданням соціальної реклами державної податкової служби є зміна ставлення
населення країни до його конституційного обов’язку – сплати податків і виховання
добросовісного платника податків (як юридичних, так і фізичних осіб), формування податкової
культури населення та позитивного іміджу податкової служби.

Основне спрямування соціальної реклами з формування податкової культури групується
за такими головними напрямами: засвідчення поваги держави та суспільства до платника
податків; нагадування про існування податків і конституційний обов’язок їх сплачувати;
переконання у необхідності сплати податків, вигідності їх повної та своєчасної сплати;
нагадування про настання термінів сплати податків і подання декларацій; інформування про
напрями використання бюджетних коштів; інформування про пільги щодо сплати податків,
спрощені системи оподаткування тощо; засвідчення вдячності добросовісним платникам
податків; висвітлення шкоди, що може бути нанесена державі та суспільству при ухиленні від
сплати податків; осудження практики ухилення від сплати податків [12].

Отже, співпрацю органів Державної податкової служби України та засобів масової
інформації потрібно будувати відповідно до визначеної нами системи критеріїв і принципів.
Результати співпраці цих органів залежатимуть від вироблення послідовного та належного
алгоритму взаємодії, де правильне розуміння критеріїв і принципів повинно стати базовою
основою.
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ФІКТИВНІ ПІДПРИЄМСТВА У МЕХАНІЗМІ
ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті проаналізовано сучасну ситуацію щодо поширення в Україні незаконної
державної реєстрації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності та вчинення за
їх участю злочинів, пов’язаних з несплатою податків.

In the article modern situation on illegal public registration of entrepreneurs in Ukraine in
the conext of their fictitious nature and tax evasion is investigated.

Ключові слова: суб’єкт господарювання з ознаками фіктивності, фіктивне
підприємство, незаконна державна реєстрація суб’єктів господарювання, ознаки
фіктивного підприємства, злочини, пов’язані з несплатою податків.

Аналіз стану вчинення злочинів економічного спрямування за участю суб’єктів
господарювання з ознаками фіктивності в Україні останнім часом викликає занепокоєння,
оскільки становище, що склалося у цій сфері, рівень їх вчинення та масштаби заподіяних
матеріальних збитків державним інтересам загрожують економічній безпеці держави. За
даними Державної податкової служби України, на сьогодні від 10 % до 17 % коштів середнього
і великого бізнесу перебувають у тіні. Такі дані отримані на підставі аналізу діяльності
підприємств з обсягом валових доходів понад 1 млн  грн [1].

Найбільший обіг коштів нелегального бізнесу є в Дніпропетровській, Харківській, Одеській
областях і в м. Києві. При цьому рекордно питома вага підприємств із обігом понад 1 млн грн,
які мінімізують податкові зобов’язання, у Харківській області становить 16,7 % від загального
обігу. Також значною є частка тіньового сектору у регіональній економіці Одеської (15,2 %) та
Черкаської (13,4 %) областей. Алгоритми дистанційного моніторингу та раннього виявлення
суб’єктів тіньової економіки, які застосовуються в діяльності органів державної податкової
служби, дозволяють лише наближено оцінити обсяги тіньового обігу коштів.
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Збільшення злочинів економічного спрямування за участю суб’єктів господарювання з
ознаками фіктивності пов’язано з багатьма факторами, в тому числі високим рівнем корупції
серед чиновників. Необхідно погодитися з думкою Чернявського С. С. стосовно того, що
масштаби криміналізації та корумпованості українського суспільства сягають критичної межі,
за якою настає втрата важелів керування державою з боку легітимної влади, що становить
загрозу національним інтересам і національній безпеці держави [2, с. 6]. Матеріали судової
практики свідчать, що корупційні дії вчиняють особи, на яких відповідно до чинного
законодавство покладено обов’язки щодо протидії злочинності. Так, рішенням Скадовського
районного суду Херсонської області за вимагання хабара за приховування факту фіктивного
підприємництва засуджено до позбавлення волі колишнього начальника Скадовського
відділення податкової міліції [3].

Виникає нагальна потреба у розробці спеціальних державних програм протидії злочинності
в економічній сфері (сфері державних закупівель, використання коштів державного бюджету,
оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, виконання робіт, надання послуг за
рахунок коштів державного бюджету тощо), окремих сферах національної економіки.

Діяльність правоохоронних органів у даному напрямі потребує відповідного наукового
забезпечення. Зазначене вище стосується, зокрема, криміналістичного та оперативно-
розшукового забезпечення діяльності оперативних і слідчих підрозділів податкової міліції щодо
особливостей виявлення діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Забезпечення належної організації діяльності правоохоронних і контролюючих органів
щодо протидії злочинним проявам у економічній сфері потребує відповідного нормативно-
правового забезпечення не лише безпосередньо діяльності таких органів. Сучасний стан
протидії злочинності в Україні вимагає ретельного аналізу та потребує як наукового, так і
нормативно-правого забезпечення різнопланових економічних процесів, оптимізації системи
оподаткування, дерегуляції підприємницької діяльності. З іншого боку, виникає необхідність
у більш чіткому визначенні змісту окремих категорій, що дозволить зняти дискусійні питання,
які мають неоднозначне тлумачення в організації діяльності як контролюючих, правоохоронних
органів, так і суб’єктів господарювання.

Для належної організації діяльності правоохоронних органів з виявлення, оперативного
документування та розслідування злочинів, учинених із використанням можливостей суб’єктів
господарювання з ознаками фіктивності необхідно визначитися з їх характерними ознаками й
особливостями змісту злочинної діяльності та різновидами таких суб’єктів господарювання.

Відповідний ґрунтовний аналіз незаконної діяльності фіктивних підприємств щодо їх
державної реєстрації, взяття їх на податковий облік в органах державної податкової служби,
звітування таких суб’єктів господарювання в податкових органах, проведення контрольно-
перевірочної роботи щодо таких суб’єктів господарювання дозволить запропонувати
обґрунтовані рекомендації стосовно організації діяльності контролюючих, правоохоронних
органів, відповідного нормативно-правового забезпечення протидії злочинної діяльності з
використанням таких суб’єктів господарювання, внесення змін до чинного законодавства
щодо удосконалення контрольно-перевірочної роботи, усунення умов і причин, що сприяють
поширенню таких суб’єктів господарювання у фінансово-господарському обороті України.

Чітке визначення ознак суб’єкта господарювання з ознаками фіктивності, створить умови
для підвищення ефективності діяльності контролюючих і правоохоронних органів, сприятиме
удосконаленню існуючого порядку та судової практики щодо визнання недійсними угод,
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вчинених з використанням таких суб’єктів підприємництва та відшкодування матеріальних
збитків, які завдані державним, приватним інтересам злочинними діями у разі використання
можливостей суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Визначення поняття та змісту суб’єкта господарювання з ознаками фіктивності необхідно
як для податкових органів, судової практики, так і в цілому для платників податків. У
правозастосовній практиці потрібно чітко визначити, що входить до поняття фіктивного
підприємства (фіктивного суб’єкта підприємництва). Необхідно також мати нормативно-
правове визначення наслідків використання у діяльності платників податків можливостей
фіктивних фірм, а у судовій практиці також – визначення змісту даної категорії, оскільки
визнання суб’єкта фіктивним викликає певні правові наслідки не лише для нього, але й для
учасників угоди. Йдеться, зокрема, про визнання реєстраційних документів фіктивного
підприємства недійсними і в цілому визнання недійсними угод, які укладалися такими
суб’єктами. На сьогодні також немає визначення поняття фіктивного суб’єкта підприємництва
для платників податків, які не знають про правові наслідки при умисному використанні
можливостей фіктивного підприємства, а також у випадку добровільної помилки.

Фіктивні підприємства (суб’єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності), у
сучасному їх розумінні, у господарському обороті України та діяльності правоохоронних і
контролюючих органів з’явилися у 90-х роках минулого століття. Такі суб’єкти утворилися
внаслідок поширення підприємницької діяльності та як універсальний інструментарій для
вчинення й приховування змісту злочинної діяльності. Протягом зазначеного часу фіктивні
підприємства адаптувалися до реалій сьогодення і на сьогодні їх поширення та матеріальна
шкода, яка завдається їх діями, – становлять загрозу економічній безпеці держави. Про це
свідчать матеріали практики правоохоронних органів. Так, співробітники податкової міліції
Київської області ліквідували потужний міжрегіональний конвертаційний центр, за допомогою
якого за останні кілька років у „тінь” було переведено більше 900 млн грн. Організатором
нелегального фінансового утворення виявився керівник однієї із відомих столичних
адвокатських компаній. Разом з кількома членами угруповання юрист надавав легальним
підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов’язань, фіктивного банкрутства,
легалізації товарів контрабандного походження. Також під час документування злочинної
діяльності було встановлено, що підприємство виконувало роль „податкової ями” для цілого
ряду реальних підприємств Київської області та інших регіонів України, надаючи їм можливість
незаконно формувати податковий кредит з податку на додану вартість, завищувати валові
витрати та легалізувати кошти злочинного походження. До складу нелегальної фінансової
структури входило близько 50 фіктивних фірм, зареєстрованих на підставних осіб (студентів,
малозабезпечених). Зміст злочинної діяльності конвертаційного центру виявили під час
провадження у кримінальній справі, порушеній проти фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності – за фактом підробки офіційного документа – декларації з ПДВ і
безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість. У процесі обшуків
офісу, помешкань та автомобілів учасників організованої злочинної групи співробітники
податкової міліції вилучили банківські платіжні картки, через які правопорушники отримували
готівку в банкоматах, печатки та бланки підприємств, задіяних у злочинних схемах, а також
інші докази протиправної діяльності. В арсеналі правопорушників були навіть підроблені
печатки господарських судів ряду регіонів України та кількох податкових інспекцій [4]. Про
стійкість злочинної діяльності та поширення її майже на всю територію України свідчить
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інший приклад із практики правоохоронних органів. У Луганській області було викрито
міжнародне організоване злочинне угруповання, яке займалося переведенням безготівкових
коштів у готівку. В одному з районних центрів Луганської області було створено більше десяти
фіктивних комерційних структур, які займалися мінімізацією та ухиленням від сплати податків
і незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних
операцій. Організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків і
передавали разом із фальсифікованими бухгалтерськими документами „замовникам”. Комісія
(винагорода) за їхні послуги становила 7 % від заявленої суми конвертації. За попередніми
підрахунками, впродовж 2009–2010 рр. засновниками „конверту” було переведено до
тіньового сектору економіки більше 100 млн грн. Серед клієнтів з мінімізації податкових
надходжень – окремі великі суб’єкти господарювання Закарпаття, Криму, Луганщини,
Хмельниччини та Житомирщини [5].

На поширення в Україні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності вплинула
практика існування таких фіктивних підприємств в інших країнах, а також багаторічна практика
існування офшорних юрисдикцій (англ. „offshore” – „поза берегом”), офшорних підприємств,
які, фактично, мають аналогічне призначення – приховати реальних власників капіталів,
приховати реальний фінансовий стан бізнесу, приховати зміст фінансово-господарських
операцій, використати території з низькою чи нульовою податковою ставкою на отримані
доходи, високий рівень банківської та комерційної секретності і неможливості отримання
даних стосовно власників банківських рахунків, прості вимоги до ліцензування діяльності та
отримання відповідних дозволів у країнах перебування тощо.

Умовами, що сприяють поширенню суб’єктів господарювання з ознакам фіктивності на
території України, є також непродумана податкова політика держави, відсутність належного
контролю з боку правоохоронних і контролюючих органів і що найбільше, на нашу думку,
вплинуло на їх поширення – високий рівень корупції державних службовців, які задіяні в
здійсненні державної реєстрації, проведенні контрольно-перевірочної роботи суб’єктів
господарювання.

Поширення реєстрації фіктивних підприємств викликане значним зубожінням окремих
верств населення (пенсіонери, студенти, малозабезпечені, інваліди, тяжко хворі тощо), які, за
окрему незначну плату, стають потенційними учасниками незаконної діяльності з участі як
засновники у державній реєстрації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

На поширення злочинів, пов’язаних із несплатою податків, поширення суб’єктів
господарювання з ознаками фіктивності, певною мірою, впливає ставлення громадян України
до проблем у даній сфері. Опитування, проведене Інститутом проблем управління
імені Горшеніна, свідчить про те, що кожний п’ятий українець вважає, що податки можна не
платити. Дані опитування свідчать, що лише третина громадян України (30,8 %) засуджує
людей, що ухиляються від сплати податків. Майже стільки ж респондентів (28,1 %) ставляться
до цих людей байдуже, а чверть опитаних (25,7 %) заявили, що розуміють їх. Дві третини
опитаних (66,9 %) вважають ухилення від податків виправданим, якщо держава не виконує
зобов’язань перед своїми громадянами. Половина громадян України (50,7 %) вважають, що
багато хто не платить податки тому, що знають, що ці гроші не будуть використані за
призначенням – на благо платників податків [6].

Практика правоохоронних органів України та інших країн (як ближнього, так і дальнього
зарубіжжя) свідчить про використання фіктивних суб’єктів господарювання для вчинення
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різних злочинів. Більшість виявлених фактів правоохоронними органами свідчить про
використання таких фіктивних підприємств для вчинення злочинів, пов’язаних з
підприємницькою, господарською та зовнішньоекономічною діяльністю (ухилення від сплати
податків, незаконне відшкодування податку на додану вартість, розкрадання грошових коштів,
майна, легалізація коштів злочинного походження, легалізація товарів, ввезених на митну
територію України контрабандним шляхом тощо). Нерідко суб’єкти господарювання з
ознаками фіктивності використовують для вчинення шахрайських дій як щодо фізичних, так і
юридичних осіб, у фінансово-господарських операціях незаконного (фіктивного) експорту,
надання фіктивних послуг щодо працевлаштування громадян, завищення витрат при виконанні
робіт, наданні послуг тощо. Так, А. у м. Луганську, за незначну платню, знайшов
малозабезпечених осіб, на яких здійснив державну реєстрацію більше 10 суб’єктів
господарювання з ознаками фіктивності. Зазначені підприємства використовувалися у
м. Донецьку для завищення сум податку на додану вартість, які підлягали відшкодуванню із
державного бюджету [7].

В історичному минулому м. Одеса перша додумалася до фіктивних фірм, які лопалися як
мильні бульбашки, фіктивних банків-одноденок і відомого підприємства „Роги та копита”,
цікаво змальованого І. Ільфом та Є. Петровим у романі „Золоте теля”. Перший банк-одноденка
в м. Одесі з’явився у 1901 р. і його організатором був знаменитий аферист Мишиц, який за рік
„заробив” капітал, що порівнювався на той час із річним бюджетом великої Російської
імперії [8].

Проблеми протидії фіктивному підприємництву, із урахуванням політичних, економічних,
регіональних особливостей, були актуальними в різні часи. Так, у період становлення
соціалістичного строю Радянського Союзу, протидія такому явищу мала, більшою мірою,
класовий характер і переважно стосувалася питань недопущення проникнення „ворожих
елементів пролетаріату” до лав існуючих на той час кооперативів. Одним із нормативно-
правових актів, який, певною мірою, мав на меті протидію псевдопідприємництву (схожому
на сучасне фіктивне підприємництво) мовою оригіналу „лжекооперативам” була Постанова
Ради Народних Комісарів СРСР від 28 грудня 1928 р. „Про заходи боротьби зі
псевдокооперативами”, якою, зокрема, визначалися ознаки псевдокооперативів і окремі заходи
протидії існуванню псевдокооперативів [9, с. 278–280; 10, с. 257].

Необхідно зауважити, що дія зазначеної вище Постанови, що стосувалася питань протидії
псевдопідприємництву, була зупинена лише у 1988 році (через 60 років після фактичного їх
прийняття) на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 30 грудня 1988 р. № 1485 „Про зміну
та визнання такими, що втратили чинність рішень уряду СРСР стосовно питань кооперації”.

Класичним прикладом фіктивного підприємства у 20–30 рр. ХХ століття на теренах СРСР,
як зазначалося раніше, було підприємство „Роги та копита”. Характеристику такого
підприємства дав Остап Бендер: „В усякому разі нам потрібна легальність. Треба розчинитися
у бадьорій масі службовців. Все це нам дасть контора. Мене давно приваблює адміністративна
діяльність. У душі я бюрократ і нехлюй. Ми будемо виготовляти щось смішне, наприклад,
чайні ложки, номери для собак або шмуклерський товар. Або роги та копита для потреб
мундштучної і гребінцевої промисловості. Чим не установа. Крім того, у моєму чемодані є
чудові бланки на всі випадки життя і кругла, так звана мастична печатка” [11, с. 356]. Необхідно
відзначити, що зміст діяльності підприємств таких як „Роги та копита” залишився на сучасному
етапі майже таким само як і колись – прикриття реального змісту дій, які вчиняються.

Розглядаючи проблематику суспільної небезпеки та шкідливості існування у
господарському обороті України фіктивних суб’єктів господарювання, доцільно зауважити,
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що такі суб’єкти є загрозою економічної безпеки держави, враховуючи ту матеріальну шкоду,
яка завдається за результатами ненадходження податків та інших обов’язкових платежів до
бюджету, розкраданням грошових коштів із бюджету внаслідок незаконного відшкодування
податку на додану вартість, використання не за призначення державних коштів у сфері
закупівель товарів і робіт за кошти державного бюджету. Наявний борг держави суб’єктам
господарювання з податку на додану вартість, фактично, є віртуально створеним у результаті
використання можливостей фіктивних підприємств у механізмі незаконного відшкодування
податку на додану вартість. Зазначене стосується також поширення фактів легалізації коштів
злочинного походження, незаконного виведення за межі України грошових коштів і повернення
їх в Україну як інвестицій, що створює нерівні умови підприємницької діяльності для різних
суб’єктів господарювання та впливає на міжнародний імідж України, як країни, яка не протидіє
фактам легалізації коштів, які отримані за результатами злочинної діяльності.

Наявність і поширення в Україні використання у господарському обороті суб’єктів
підприємницької діяльності з ознаками фіктивності нівелює намагання контролюючих і
правоохоронних органів контролю за змістом господарської діяльності, створює умови для
вседозволеності та можливості невідворотності покарання за вчинені злочини.

Незважаючи на комплекс заходів, які проводяться правоохоронними та контролюючими
органами з метою запобігання державній реєстрації суб’єктів господарювання з ознаками
фіктивності та протидії поширенню фіктивному підприємництву, іншим злочинам, пов’язаним
із використанням можливостей фіктивних підприємств, офіційна статистика в цьому напрямі
залишається вкрай негативною.

Необхідно також врахувати, що злочини, що вчиняються з використанням можливостей
суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, характеризуються високим ступенем
латентності, відповідним чином, значна кількість злочинних проявів залишається не
встановленою та не стала надбанням офіційної статистики.

Виходячи із аналізу складу злочину, визначеного ст. 205 КК України, яка передбачає
кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво, суб’єкт господарювання з ознаками
фіктивності розглядається як створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності
(юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, або здійснення діяльності, щодо
яких є заборона.

На нашу думку, таке визначення суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності є занадто
обмеженим, оскільки не враховує багатьох характерних ознак, пов’язаних із здійсненням
державної реєстрації суб’єктів господарювання (юридичних осіб) і змістом їх діяльності.
Враховуючи зміни чинного законодавства щодо порядку державної реєстрації суб’єктів
господарювання та втрату чинності законодавства про підприємництво в Україні потребують
відповідних змін положення ст. 205 КК України стосовно зміни „фіктивного підприємництва”
на „фіктивне господарювання” та відповідно об’єктивної сторони щодо „створення або
придбання суб’єктів господарської діяльності”.

Фіктивним підприємством можна визнавати суб’єктів господарювання, які створені з
використанням неправдивої інформації щодо його засновників, адміністрацію,
місцезнаходження (за підробленими, викраденими документами, на підставних осіб, на осіб
без певного місця проживання, на окремих громадян за окрему плату) з метою використання
їх як засобу вчинення або приховування протиправних (злочинних) дій. Важливим є те, що
фіктивні підприємства потрібно розглядати лише в рамках суб’єктів господарювання, які
пройшли відповідну державну реєстрацію.
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У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України Законом України „Про внесення
змін до деяких законодавчих актів” від 02.12.2010 р. № 2756-VI Господарський кодекс України
доповнено статтею 55–1 „Фіктивна діяльність суб’єкта господарювання”. Положеннями
зазначеної вище статті визначені ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду
про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою–
підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними: зареєстровано
(перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи; не зареєстровано
у державних органах, якщо обов’язок реєстрації передбачено законодавством; зареєстровано
(перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею
(оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти
зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську
діяльність або реалізовувати повноваження; зареєстровано (перереєстровано) та проваджено
фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників і призначених у
законному порядку керівників.

Протидія поширенню в фінансово-господарському обігу України фіктивних підприємств
потребує комплексу заходів нормативно-правового, організаційного, управлінського
характеру. Зменшення впливу фіктивних підприємств на рівень тіньових економічних процесів,
відповідно, вплине на зменшення поширення злочинів, пов’язаних із несплатою податків,
інших злочинів економічного спрямування.
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Українські і зарубіжні учені з питань боротьби з корупційними злочинами у своїх
дослідженнях стверджують, що ефективного результату у цій сфері можна досягти лише
завдяки поєднанню різних антикорупційних заходів. Ця думка також підтверджується в працях
як теоретиків, так і практиків, які вважають, що боротьба з проявами корупційних діянь повинна
ґрунтуватися на поєднанні профілактичних, правоохоронних і репресивних заходів. При цьому
пріоритет необхідно надавати профілактичним заходам загальносоціального і спеціального
кримінологічного спрямування [15].

У нашому дослідженні поставлено за мету вивчити міжнародні системи виявлення,
припинення та попередження корупційних діянь. Основними чинниками, що визначають
антикорупційну систему у різних країнах світу, необхідно виділити такі: наявність у державі
самостійного, відокремленого, спеціалізованого органу по боротьбі з корупційними
злочинами; відокремлення корупційного злочину від інших посадових злочинів; встановлення
кримінальної відповідальності за корупційні злочини; активне залучення населення та
громадян до заходів боротьби з корупційними діяннями; забезпечення високої заробітної
плати для державних службовців; розробка та ефективне запровадження антикорупційного
законодавства тощо.

У європейському контексті одним із перших джерел міжнародних стандартів, які вказують
на необхідність створення спеціалізованих інституцій або призначення посадових осіб,
відповідальних за запобігання, розслідування і кримінальне судове переслідування злочинів,
пов’язаних з корупцією, стали „Двадцять керівних принципів боротьби проти корупції”, що
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прийняті Радою Європи у 1997 році. У 1998 році більшість цих принципів було відображено у
Кримінальній конвенції Ради про боротьбу проти корупції. Спочатку міжнародні юридичні
інструменти концентрувалися на запровадженні спеціалізації правоохоронних органів та
органів прокуратури, що мало сприяти ефективнішому виконанню антикорупційного
законодавства. І тільки після прийняття у 2003 році Конвенції ООН проти корупції особлива
увага була приділена також запобіганню корупції. Конвенція, як перший універсальний
міжнародний договір у сфері корупції, вимагає від країн-учасниць не лише спеціалізації
правоохоронних органів, але й створення спеціалізованих превентивних антикорупційних
органів [14].

Так, в Австрії створено консультативну службу запобігання корупційній злочинності, яка
має 143 регіональні бюро, в Бельгії – Вищу профілактичну раду, в Данії – Вищу раду
профілактики, до якої входить 46 організацій. У США в рамках Національної ради створено
профілактичні служби, які об’єднують понад 100 громадських і державних організацій. Вони
систематично аналізують стан справ у сфері запобігання злочинності та дають належні
рекомендації урядовим структурам для ухвалення відповідних рішень [9]. Уряд Нідерландів
приділяє особливу увагу заходам, спрямованим на запобігання, попередження та
розслідування корупційних діянь у державному апараті. У країні створена ефективна система
нагляду за діяльністю представників державної влади, важливу роль в якій відіграє інститут
добровільних інформаторів, які повідомляють правоохоронним органам про випадки підкупу
посадових осіб, які стали їм відомі [8, с. 13].

Прикладом комплексної боротьби Нідерландів з корупцією є антикорупційна стратегія,
яка включає такі процедурні та інвестиційні заходи, як: постійна звітність і гласність щодо
виявлення корупції та обговорення наслідків – покарання за корупційні дії (щорічно міністр
внутрішніх справ доповідає парламенту про виявлені факти корупції та вжиті заходи щодо
покарання осіб, причетних до корупції); розробка системи моніторингу можливих місць
виникнення корупційних дій у державних та громадських організаціях і суворого контролю за
діяльністю осіб, які там працюють; створення системи прав і обов’язків посадових осіб із
визначенням міри відповідальності за порушення посадової етики та корупційні прояви;
основною мірою покарання за корупційну дію є заборона працювати в державних організаціях
і втрата всіх соціальних пільг, які надає державна служба, наприклад, пенсійного і соціального
обслуговування; у всіх організаціях, зокрема у міністерствах, є служби внутрішньої безпеки,
обов’язком яких є реєстрація та виявлення помилок чиновників, їх навмисних чи випадкових
порушень діючих правил і відповідних наслідків таких порушень [13, с. 158].

Серед антикорупційних механізмів, які запроваджуються в Німеччині, потрібно назвати
намір створити реєстр корумпованих фірм, активно застосовуючи іноземний досвід, зокрема
ізраїльський. Його суть полягає в тому, що фірма, яка включена до такого реєстру,
позбавляється права виконувати будь-які державні замовлення, стає об’єктом більш пильної
уваги з боку правоохоронних органів [5]. В Ізраїлі антикорупційна атмосфера забезпечується
системою „певного дублювання моніторингу” за можливими корупційними діями. Він
здійснюється урядовими організаціями і спеціальними підрозділами поліції, відомством
Державного контролера, що є незалежним від міністерств і державних відомств, і громадськими
організаціями типу „Відомства за чистоту уряду” [16].

Законодавство Китаю дуже суворо карає будь-які корупційні дії, більше того, не підтримує
бездіяльність громадян щодо повідомлення про факти зловживань. Але Україна повинна
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звертати увагу на китайський досвід боротьби із корупційними діяннями на державному
рівні, тобто обмеження доступу до роботи близьким родичам і друзям державних посадовців,
суворий контроль чиновників з боку наглядових органів, непрямий метод збору інформації
за всіма доходами чиновників та їхніх родин [12].

Безумовно, зарубіжний досвід з виявлення, розслідування та профілактики корупційних
злочинів не може бути перенесений в українську законодавчу та правозастосовну практику
в повному обсязі. Однак його використання, з урахуванням нашого сьогодення, може
принести певні позитивні результати в майбутньому. Узагальнивши досліджені приклади,
можна зробити висновок, що стратегічним напрямом протидії корупції є запобігання їй.
Комплексні профілактичні заходи – це шлях, який може зменшити обсяг корупційних проявів
та їх негативний вплив на суспільство.

Криміналістична профілактика як один із наукових напрямів криміналістики, покликана
розробляти рекомендації щодо встановлення обставин, що сприяли вчиненню певного виду
злочинів, які спричинили слідоутворення, а також застосуванню запобіжних заходів
криміналістичними методами, прийомами і засобами [17, с. 37].

Наприклад, В. Ф. Зудін визначав криміналістичну профілактику як „систему правових,
етичних, психологічних, логічних, ідентифікаційних, організаційно-управлінських, природно-
технічних, інформаційно-пропагандистських, культурологічних наукових положень” [6, с. 44],
вважаючи, що вона повинна вивчати в ході розслідування конкретного злочину „культурний
світ” конкретного злочинця, рівень його інтелектуального, етичного й естетичного розвитку,
правової й етичної свідомості тощо. Тобто завдання криміналістичної профілактики полягало
не лише в виявленні причин та умов, що сприяли скоєнню злочинів, але й повинні вирішувати
прогностичні завдання в сфері боротьби зі злочинністю.

Крім того, В. Ф. Зудін зазначив, що криміналістична профілактика злочинів, як відносно
самостійна система соціальної профілактики, має складний характер: з одного боку, вона
розвивається на основі загальної теорії криміналістики, а з іншого – включається як елемент
в систему профілактики.

Необхідно погодитися з науковцями, які зазначали, що аспект вивчення злочинності та її
причин, який можна назвати криміналістичним, більше пов’язаний з аналізом зовнішніх форм
прояву злочинної діяльності і умов, що їй сприяють, а звідси і з розробкою організаційних,
технічних й інших заходів попередження конкретних злочинів та їх різновидів.

Не можна оминути й висловлені науковцями протилежні думки, що, по суті, заперечували
існування криміналістичних методів попередження злочинів, але з різними примітками
визнавали участь криміналістики в попередженні злочинів. Так, А. Н. Васильєв, який спочатку
відносив до предмета криміналістики питання попередження злочинів [2], пізніше змінив свої
погляди [3]. На його думку, криміналістика бере участь у попередженні злочинів, сприяючи
своїми методами швидкому розкриттю і розслідуванню злочинів, надає допомогу слідчим
органам у виявленні обставин, що полегшують скоєння злочинів і правопорушень та
розробляє заходи спеціального характеру для їх попередження із використанням засобів
криміналістичної техніки [4, с. 16].

Отже, узагальнюючи можна сказати, що криміналістична профілактика злочинів і
правопорушень пройшла складний шлях до свого стабільного існування в системі
криміналістики України та не позбавлена уваги і до цього часу. Криміналістична профілактика
злочинів – це інтегрована, багаторівнева взаємодія та взаємозв’язок елементів системи,
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створена для здійснення функцій боротьби зі злочинністю. Ця взаємодія існує між такими
об’єктами: злочинністю та суспільством у процесі боротьби; між державними органами,
суспільством, фізичними та юридичними особами у процесі організації боротьби зі
злочинністю, здійснення такої боротьби та її вдосконалення [1, с. 20].

Отже, беручи до уваги зазначене, пропонуємо виділити два види заходів, спрямованих на
запобігання та попередження таких злочинів, що розподіляються за рівнем їх реалізації: у
сфері профілактики злочинів, пов’язаних з корупцією, зокрема таких: загальнодержавні та
спеціальні.

Сучасні науковці, досліджуючи питання профілактики корупції та корупційних діянь,
зазначають, що з метою зниження загального рівня поширення цих явищ в Україні необхідно:

– визначити стратегію соціально-економічного розвитку та здійснення адміністративної
реформи. Будівництво правової держави і громадянського суспільств, – основа протидії
корупційній злочинності. Косметичні зміни у системі державного управління, навіть за умови
їх зовнішньої привабливості, не здатні поліпшити ситуацію з корупцією;

– сформувати ідеологію державної служби та іншої публічної діяльності. Нині комуністичні
постулати відійшли у минуле, а ідеали української державності ще не вироблені. Пануючий
серед чиновництва дух невизначеності й непевності у завтрашньому дні, відсутність моральних
принципів і цінностей – один із важливих чинників корупційної злочинності;

– забезпечити реальну, а не декларативну відкритість влади, що вирішує такі завдання:
повертає довіру людей до державних структур; створює несприятливі умови для корупційних
злочинів; реалізує конституційні права громадян на достовірну інформацію у цій сфері;

– удосконалити антикорупційне законодавство та забезпечити дієвий механізм його
реалізації. Це можна здійснити насамперед шляхом приведення національних нормативних
актів у відповідність з міжнародно-правовими стандартами, законодавчого закріплення поділу
корупційних діянь на види за ступенем суспільної небезпечності, розробки ефективних заходів
щодо попередження, розслідування корупції та визначення процедури притягнення до
відповідальності за вчинення корупційних діянь тощо;

– підвищити рівень та якість інформування суспільства щодо публічних процедур та
антикорупційних можливостей громадян. Так, на думку Козака В. І., найкращим способом
боротьби з корупцією на персональному рівні є знання. Чим більше людина знатиме
законодавство, механізми вирішення певного питання, тим більше вона буде захищеною від
корупції [7];

– здійснити реальний вияв політичної волі. Політична воля у будь-якій державі, а особливо
з недостатньо розвиненими демократичними інститутами, є дієвим засобом протидії корупції.
За відсутності такої волі найдосконаліше законодавство має декларативний характер, а діяльність
правоохоронних органів лише імітує боротьбу з корупційною злочинністю;

– зробити корупцію ризикованою і невигідною – один з найефективніших способів, який
вимагає залучення усіх соціальних можливостей держави і суспільства. Необхідно зазначити,
поки чиновнику буде вигідно брати хабарі, красти, по-іншому зловживати владою, а ризик
понести покарання буде мінімальним, доти ніякі репресивні заходи не дадуть позитивного
результату. Збільшення соціальної ціни державної служби (престиж, матеріальна
забезпеченість) і ризик корупційних злочинів – це те, що повинно бути покладено в основу
антикорупційної політики [10, с. 123].

Щодо спеціальних профілактичних заходів, які здійснюються у сфері запобігання
корупційним злочинам, доцільно зазначити, що вони виражаються в конкретно спрямованій
антикорупційній діяльності відповідних суб’єктів.
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До першої групи суб’єктів реалізації спеціальних профілактичних заходів можна віднести
державні органи, що здійснюють контроль і нагляд за додержанням посадовцями
антикорупційного законодавства Президент України, Верховна Рада та Кабінет Міністрів
України, Рада національної безпеки та оборони України, прокуратура та інші спеціально
уповноважені органи. Окремо тут потрібно відзначити профілактичну діяльність слідчого,
прокурора, інших посадових осіб, які виявили та здійснюють провадження у справі про
корупційний злочин.

Згідно з діючим кримінально-процесуальним законодавством, встановлені під час
розслідування корупційних злочинів фактичні дані використовуються слідчим на виконання
вимог ст. 23 КПК про виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів.

Профілактичними засобами реагування слідчого є подання, що відповідно до ст. 23 КПК
вноситься до відповідного державного органу, громадської організації або безпосередньо
службовій особі щодо вжиття заходів з усунення причин і умов вчинення корупційних
злочинів; повідомлення про вчинений злочин на зборах трудового колективу співробітників
із метою усунення обставин, які сприяють вчиненню незаконних дій; повідомлення про
обставини справи на зборах колективу; залучення представників громадськості для усунення
негативних причин; використання матеріалів кримінальних справ для профілактики таких
злочинів за допомогою засобів масової інформації.

До іншої групи суб’єктів, які здійснюють діяльність у сфері запобігання корупційним
злочинам, відносять органи, які, зокрема, забезпечують проведення єдиної державної політики
у сфері державної служби, здійснюють профілактичну антикорупційну діяльність серед
службовців усіх органів державної влади чи органів місцевого самоврядування чи певних
відомств. Таким суб’єктом є Головне управління державної служби України, на яке, як на
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, покладається здійснення заходів,
спрямованих на запобігання проявам корупції серед державних службовців. До цієї групи
суб’єктів відносяться також підрозділи внутрішньої (власної) безпеки правоохоронних і деяких
інших органів, одним з основних завдань яких є здійснення профілактичного антикорупційного
впливу стосовно співробітників цих органів. Окремі науковці до цієї групи суб’єктів відносять
також керівників підрозділів і служб, їх заступників, штатних психологів, ветеранів, викладачів
ВНЗ відповідної системи тощо [11].

Також в окрему групу суб’єктів антикорупційної профілактики доцільно виокремити
громадські правозахисні організації різних рівнів, засоби масової інформації, які здатні
здійснювати громадський контроль за владними інститутами та виявляти корупційні прояви.

Із зазначеного вище видно, що криміналістична профілактика має складний шлях
становлення та багато визначень предмета, зокрема, як один із наукових напрямів
криміналістики, що покликаний розробляти рекомендації щодо встановлення обставин, які
сприяли вчиненню певного злочину, зокрема такого, як злочини, пов’язані із корупцією, що
мають певні слідоутворення, а також застосування запобіжних заходів криміналістичних
методів, прийомів і засобів.

Отже, профілактика злочинів пов’язаних із корупцією, є надзвичайно важливим елементом
системи боротьби з корупцією, як в Україні, так і в інших державах. Система запобігання
корупційним злочинам буде діяти ефективно у разі комплексного застосування
профілактичних заходів загальнодержавного рівня та спеціальних (конкретних) заходів, що
здійснюється відповідними суб’єктами.
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ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН
І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У науковій статті розкрито взаємозв’язок юридичної психології із загальною
психологією, висвітлено структуру юридичної психології, її взаємодію із юридичними
дисциплінами. Визначено прогалини в розвитку юридичної психології на сучасному етапі
та перспективи її розвитку.

The article reveals the relationship of legal psychology, general psychology, legal psychology
deals with the structure and its interaction with the legal disciplines, points to gaps in the
development of legal psychology at the present stage and prospects of its development.

Ключові слова: психологія, юридична психологія, судова психологія, кримінальна
психологія, психологія слідчої діяльності.

У пізнанні таємниць природи, людини і всіх видів її діяльності виявляється його психіка.
Розуміння закономірностей психіки людини дозволяє ефективно організувати діяльність людей,
їх спілкування і взаємовідносини. Психічний стан людини вивчає психологія (від грец „психіки”
– душа, „логос” – поняття, вчення). Здавна існувало вірування в те, що людина складається з
плоті (тіла) і безтілесної „душі”. Поступово накопичувалися знання про психіку людини –
спочатку досвідчені (емпіричні), потім – наукові. У процесі накопичення цих знань
формувалася психологія як наука, яка стала однією з найважливіших навчальних дисциплін.

Психологія – наука про загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього
протікання залежно від умов діяльності і від індивідуально-типологічних особливостей людини.
Психологія вивчає загальні психічні взаємодії людини з середовищем, а як зовнішній вплив,
переходить у внутрішнє (психічне) відображення і стає регулятором діяльності людини.

Розрізняють загальну і прикладну психологію.
Загальна психологія – наука, що вивчає загальні закономірності та механізми психічної

діяльності людини, її душевного життя.
Прикладна психологія – наука, що вивчає загальні закономірності та механізми психічної

діяльності людини, її своєрідності в конкретних умовах практичної роботи.
Потреба використання психологічних знань у різних галузях практики викликала розвиток

різних прикладних галузей психології: вікова, педагогічна, юридична, інженерна, управлінська,
космічна, військова, соціальна, психологія праці, мистецтва, спорту тощо.

Предметом нашого розгляду буде юридична психологія.

© Цимбал Т. Я., 2012
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Юридична психологія є найбільш розгалуженою сферою психологічної науки, що
стосується загальних психологічних питань сучасного права в цілому.

Юридична психологія (від лат. juris – право) – галузь психологічних учень, яка вивчає
закономірності і механізми психічної діяльності людей у сфері регульованих правом відносин.

Під впливом успіхів експериментальної психології наприкінці ХІХ –початку ХХ ст. були
проведені перші лабораторні дослідження в галузі юридичної психології. Основні зусилля
були спрямовані на вивчення психології показань свідків і допиту (А. Провині, Г. Гросс,
К. Марбе, В. Штерн та ін.), „діагностики причетності” до злочину (К. Юнг), судової і слідчої
роботи, психологічних основ професійного добору і навчання юристів (Г. Мюнстерберг).

Дослідження з юридичної психології стали інтенсивно проводитися в 20-х рр. минулого
століття. Були виконані численні наукові праці з вивчення психології злочинців і ув’язнених,
побуту злочинного світу, закономірностей формування показань свідків, і причини виникнення
в них помилок, з теорії і методики судово-психологічної експертизи (О. Е. Брусиловський,
М. Н. Гернет, М. М. Гродзинський, О. С. Тагерта та ін.), проведені оригінальні дослідження
по виявленню психологічних методів у галузі юридичної психології, уточнений її предмет,
сформульовані юридичні принципи.

Виділення юридичної психології як самостійної наукової галузі дослідження та навчальної
дисципліни пов’язано з особливими правовими аспектами людської діяльності. Людина як
особистість формується і існує в системі суспільних відносин, будучи соціальною істотою,
для якої характерні цілеспрямованість і саморегуляція. Необхідною умовою існування будь-
якої суспільної формації, як відомо, служать розроблені людьми норми права, які регулюють
поведінку і відносини між індивідами, між особистістю та суспільством.

Предметом юридичної психології є вивчення закономірностей поведінки людей у системі
правових відносин, а також структури та видів юридичної діяльності. Юридична психологія
здійснює синтез основ психологічних знань та основ юриспруденції. Будучи соціальною
істотою, людина організовує свою діяльність відповідно до певних правил-норм  поведінки,
обов’язкових для конкретних груп, класів або суспільства в цілому. Як зазначає В. Л. Васильєв,
усі норми поведінки можна розділити на екотехнічні (регулюють використання природних
ресурсів і знарядь праці) і соціальні норми, які регулюють відносини між людьми [1].

Сучасна юридична психологія становить собою розгалужену систему наукового знання.
Тому структурна характеристика юридичної психології як науки шляхом її поділу на загальну
та особливу частини, як це традиційно прийнято в літературі, не є цілком правильною. Адже,
як наука, юридична психологія повинна охоплювати всю сукупність досягнутих знань даної
спрямованості, а також найближчі та віддалені перспективи пізнання проблем її предмета в
майбутньому.

Враховуючи найновіші досягнення в галузі юридичної психології, можна стверджувати,
що її макроструктура складається з декількох частин, кожна з яких включає різні розділи
(напрями).

Основи юридичної психології включають питання про предмет, об’єкт, систему, завдання,
значення, методологію та методи юридичної психології, її місце в системі наукового знання,
історію її виникнення, розвитку, юридичну психологію в зарубіжних державах.

Психологія законності і правопорядку включає правову психологію (вивчає психологічні
проблеми основ правотворчості та правозастосування, процеси правової соціалізації особи,
правосвідомості, основи саморегуляції поведінки), кримінальну психологію (досліджує
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психологію злочинної діяльності, психологію особи злочинця, психологічні аспекти вини,
відповідальності, формування девіантної поведінки, загальну теорію мотивації поведінки),
психологію слідчої та судової діяльності (займається вивченням психології та діяльності
слідчого, судді, психології слідчих і судових дій, психології  учасників судочинства, психології
показань свідків, психології розслідування та судового розгляду окремих видів злочинів), судово-
психологічну експертизу (досліджує предмет, об’єкт, і компетенцію судово-психологічної
експертизи, її види), кримінально-виконавчу або пенітенціарну психологію (вивчає соціально-
психологічні заходи впливу на засуджених, проблеми ресоціалізації засуджених, ціннісної
переорієнтації засуджених, формування їх соціально-позитивної поведінки), психологію
оперативно-розшукової діяльності (досліджує психологічні особливості оперативно-
розшукової діяльності та її складові, психологію суб’єктів оперативно-розшукової діяльності,
психологію оперативно-розшукових заходів, психологію легендування та конспірації,
психологічні особливості вирішення різних оперативно-розшукових завдань).

Психологічні основи правоохоронної діяльності включають психологію суб’єктів
правозастосовної діяльності, психологічні особливості правоохоронної діяльності, психологію
професійно-психологічної та морально-психологічної підготовки, психологію підвищення
кваліфікації та перепідготовки працівників правоохоронних органів, профілактику професійної
деформації працівників правоохоронних органів, психодіагностику в правоохоронних органах,
юридичну конфліктологію.

Психологічні особливості вирішення завдань правоохоронної діяльності включають
психологію управління правоохоронними органами, психологію забезпечення безпеки,
психологію протидії різним видам злочинної діяльності, психологію боротьби з тероризмом,
екстремально-юридичну психологію.

Психологічні особливості діяльності правоохоронних органів включають психологію
діяльності суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, митних і податкових
органів, адвокатури, нотаріату, органів охорони державного кордону, приватних детективних
та охоронних служб.

На сьогодні юридична психологія є прикладною багатогалузевою дисципліною. Фахівці у
галузі юридичної психології виділяють такі її підгалузі (розділи):

– судова психологія – розділ, що вивчає психологічні аспекти судового розгляду
(психологічний вплив промови прокурора, судді, адвоката, поведінка і показання свідків на
суді, проблеми судово-психологічної експертизи);

– кримінальна психологія – розділ, що вивчає психологічні особливості особи злочинця,
типові психологічні портрети злочинців, мотивацію злочинної поведінки як у цілому, так і
окремих його видів (насильницьку злочинність, корисливу злочинність, злочинність
неповнолітніх, групову), динаміку розвитку відносин у злочинних групах, проблеми лідерства
і психологічного примусу;

– слідчо-оперативна психологія – розділ, що вивчає психологічні аспекти розслідування і
розкриття злочинів: тактику огляду місця події, допиту, слідчого експерименту і дачі показань
на місці події і впізнання, а також формування і тренінгу оперативно-слідчих груп;

– пенітенціарна (виправна) психологія – розділ, який займається проблемами психологічної
ефективності різних видів кримінального покарання, психологією засуджених, які відбувають
покарання, а також розробкою психологічних основ перевиховання, ресоціалізації та
реадаптації осіб, що переступили закон;
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– правова психологія – розділ, який досліджує проблеми правової і протиправної
соціалізації особи, умови виховання і моделі соціальної адаптації законослухняних громадян
і громадян, що переступили закон, психологічні основи правотворчості і правореалізації;

– психологія професійної діяльності юриста – розділ, який займається проблемами
побудови психологічних професіограм юридичних спеціальностей (психологічних вимог до
претендентів на займану посаду), питаннями профорієнтації, профвідбору, формування
колективу, профілактики професійної деформації особистості та рекреації;

– психологічна віктимологія – розділ, присвячений особливостям особи і поведінки жертви
злочину, ознакам „розпізнання” жертви злочинцем, взаємодії потерпілих і правопорушників
у момент вчинення злочину, психологічної допомоги жертвам злочинів [2].

Перебуваючи на межі психології та юриспруденції, юридична психологія певним чином
включається як у систему психологічних, так і в систему юридичних наук і навчальних
дисциплін. Будучи прикладною галуззю психологічної науки, юридична психологія органічно
пов’язана з іншими галузями психології. Цей зв’язок зумовлений, по-перше, тим, що загальним
об’єктом для них усіх є особистість людини як суб’єкта діяльності, по-друге, тим, що в різних
умовах і видах діяльності особистість піддається різним видам деформації. Фактично юрист і
юридичний психолог вивчають не якусь абстрактну людину, а саме особистість у конкретних
умовах навчальної, виробничої, військової, правоохоронної, комунікативної та інших видів
діяльності з погляду їх відповідності правовим нормам.

Зв’язок юридичної психології із загальною полягає в тому, що при аналізі поведінки суб’єктів
правових відносин ми спираємося на встановлені загальнопсихологічні закони організації
цілеспрямованої діяльності людини.

Вікова психологія робить свій істотний внесок у розкриття онтогенезу особи, розуміння
деструктивних факторів девіантної і деліквентної поведінки підлітків і дорослих.

Педагогічна психологія дозволяє розкрити роль конкретних умов виховання у формуванні
мотивації поведінки і правосвідомості особи. Взаємодія юридичної психології з психологією
праці необхідна для розкриття професійної орієнтації особистості, її конкретного вкладу або
нанесення збитку виробничим процесам, професійній орієнтації особистості,
професіографічному аналізу діяльності юриста.

Генетична психологія розглядає зв’язок індивідуальних психологічних рис з генетикою,
проблеми спадкування психічних рис, не пов’язаних із ситуацією виховання.

Особливо тісні зв’язки юридичної психології з соціальною психологією, яка розкриває
механізми спілкування і правової взаємодії людей в їх індивідуальній, груповій та суспільній
діяльності.

При розгляді багатьох професійних питань юридична психологія спирається на дані
патопсихології, яка розглядає відхилення психічного розвитку, порушення психічних процесів
і патологічні стани психіки.

Також тісно пов’язана юридична психологія з медичною психологією, що вивчає питання
впливу соматичних захворювань на функціонування психіки та психологічного напруження
на здоров’я людини.

Просліджується зв’язок юридичної психології з психологією праці, що розглядає питання
профорієнтації, професійної придатності, ефективності професійної діяльності, забезпечення
оптимального режиму праці та відпочинку.
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Б. Ф. Ломов відзначає, що багато явищ, що вивчаються юридичною наукою, не можуть
бути зрозумілі без розкриття ролі в них психологічних факторів, без знання механізмів
індивідуальної та групової поведінки людей, без аналізу психологічних властивостей і
особливостей особистості [3].

Доцільно відзначити взаємозв’язок юридичної психології з юридичними дисциплінами.
Юридична психологія тісно пов’язана з кримінальним правом і кримінальним процесом.

Основною метою кримінально-процесуальної діяльності правоохоронних органів є розгляд
кримінальних справ і встановлення істини у справі. Сам процес пошуку та доведення істини
відбувається відповідно до встановлених у психології закономірностей пізнавальних і емоційно-
вольових процесів людини як суб’єкта діяльності. Практика судочинства показує, що облік
цих закономірностей істотно впливає на успішне встановлення істини у справі та прийняття
адекватних судових рішень.

У зв’язку з цим у ряді кримінально-процесуальних норм має місце відображення
зазначених психологічних закономірностей як необхідної умови достовірності результатів
розслідування і винесення справедливого висновку (наприклад, обліку емоційних станів
обвинувачених, психологічних особливостей потерпілих тощо). Судовий процес не можна
розглядати як процес психологічного дослідження, однак історичний досвід розвитку права
вимагає врахування психологічних факторів для встановлення істини.

Наука кримінального права при вивченні кримінально-правових проблем спирається на
юридичну психологію в розгляді суб’єктивних факторів злочинної поведінки, психологічної
структури особистості злочинця, його мотиваційної та емоційно-вольової сфери, рівня
інтелектуального розвитку, психічних станів у момент скоєння злочину: афекти, стреси,
безпорадний стан тощо.

Тісний зв’язок спостерігається між юридичною психологією, криміналістикою та
кримінологією. Історія розвитку криміналістики свідчить про велику роль психологічних
факторів в організації та скоєнні злочинів, а також їх розслідуванні. Юридична психологія
надає істотну допомогу криміналістиці в розробці слідчої тактики і виборі методів
розслідування злочинів. Зв’язок з кримінологією як наукою про злочинну поведінку
виражається в тому, що вона у розвитку свого категоріального апарату і методів повинна
спиратися на психологічну методологію особистості як суб’єкта протиправної поведінки.
Юридична психологія привертає увагу кримінологів до тих властивостей особи, які
зумовлюють злочинні дії. До таких властивостей потрібно віднести мотивацію і спрямованість
(структуру інтересів і потреб), характерологічні властивості (відношення до норм моралі),
рівень правосвідомості, психофізіологічні властивості тощо.

Доцільно також зазначити про тісний зв’язок юридичної психології з цивільним процесом
і цивільним правом. Цивільний процес має свої специфічні особливості при розгляді
пізнавально-психологічної діяльності. Так, якщо в кримінальному процесі матеріали
попереднього слідства вже містять створену слідчим модель досліджуваного правопорушення,
то в цивільному концептуальна модель встановлюваних фактів будується самим суддею у
процесі підготовки справи. Зв’язок юридичної психології з цивільним правом проявляється у
вирішенні ряду правових проблем. Наприклад, проблема компенсації моральної шкоди,
пов’язана із заподіянням особі моральних страждань, повинна бути всебічно досліджена і
вирішуватися з урахуванням індивідуальних особливостей людини, якій завдано шкоди.
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Традиційними є зв’язки між юридичною психологією та судовою психіатрією. Цей зв’язок
здійснюється у вивченні граничних станів людської психіки, що перебувають між нормою і
патологією (вивчення психопатичних особистостей, проведення комплексної психолого-
психіатричної експертизи тощо).

Незважаючи на інтенсивний розвиток юридичної психології як науки, перед нею стоїть ще
багато невирішених питань.

У даний час науковці розробляють психологічні аспекти діяльності суду присяжних,
досліджують психологічне значення свободи від самовикриття, викриття членів своєї сім’ї та
близьких родичів, психологічні проблеми підприємницької діяльності, цивільного права,
цивільного та адміністративного судочинства, які безумовно доповнюють систему юридичної
психології як науки.

Існують прогалини у психологічному дослідженні проблем законотворчості, діяльності
органів податкової служби та податкової міліції, органів юстиції, адвокатури, нотаріату,
приватних детективних та охоронних служб. Відстають від потреб життя і дослідження митної
та прокурорської діяльності, залишаються гострими проблеми психологічного управління
правоохоронними органами та роботи з їх персоналом. Також актуальним є дослідження
нових явищ у кримінальній обстановці: захист суддів і працівників правоохоронних органів,
позивачів, потерпілих, свідків від стороннього тиску.
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ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК,
ГРАБЕЖІВ І РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ
НЕПОВНОЛІТНІМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
У статті розглянуто особливості обстановки вчинення  крадіжок, грабежів і розбійних

нападів неповнолітніми як елементу криміналістичної характеристики. Особливу увагу
при цьому приділено місцю та часу вчинення зазначених злочинів.

The article deals with the peculiarities of the situation of theft, looting and robbery by
juveniles as part of forensic characteristics. Particular attention in this case, given the place
and time of the commission of these crimes.

Ключові слова: криміналістична характеристика злочинів, обстановка вчинення
злочину, місце вчинення злочину, час вчинення злочину.

Обстановка вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики має суттєве
значення для розслідування будь-яких злочинів. Важлива криміналістична інформація, як
правило, міститься саме в обстановці вчинення злочину. Інформація про неї досить часто є
центральною в криміналістичній характеристиці.

Обстановку вчинення злочину в своїх роботах досліджували Р. С. Бєлкін, М. Х. Валуєв,
І. О. Возгрин, В. К. Гавло, Ф. К. Гіззатулін, В. Ф. Єрмолович, В. О. Коновалова,
О. Н. Колісниченко, В. І. Куликов, В. А. Образцов, В. Г. Танасевич, М. П. Яблоков, І. Н. Якимов
та інші.

Але на сьогодні не вирішено ряд питань, зокрема, недостатньо висвітлено питання
обстановки вчинення крадіжок, грабежів і розбійних нападів неповнолітніми.

Поняття „обстановка вчинення злочину” має важливе наукове і практичне значення. Думки
щодо його визначення і на сьогодні залишаються неоднозначними. У криміналістичній науці
визначилися два підходи до поняття „обстановка вчинення злочину”. У вузькому розумінні –
це обстановка місця події (злочину); у широкому – сукупність матеріальної обстановки місця
події, обставин, умов зовнішнього середовища вчинення злочину.

Криміналістична сутність обстановки вчинення злочину, її функціональне призначення, з
урахуванням специфіки криміналістичних методів пізнання, полягає в закономірному
відображенні події злочину в слідах, зумовлених механізмом їх утворення та можливістю
використання. Місце й час злочину, що входять в обстановку, є обов’язковими елементами
криміналістичної характеристики суспільно небезпечного діяння. Діяльність винного
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неможлива поза простором і часом. Немає таких матеріальних об’єктів, виникнення, розвиток
і зникнення яких не проходило б у певному місці й в певний час [1, с. 12].

На думку І. Н. Якимова, „уважне, вдумливе вивчення обстановки наче вводить в атмосферу
злочину, що закінчується на оточуючому не тільки видимому, а й що відчувається і вгадується.
Проникнення в обстановку і обставини злочину веде до чіткого розуміння того, що відбулося,
осягнення внутрішнього зв’язку між діями, вчиненими злочинною волею, і відображення їх
зовні” [2, с. 75].

Для розкриття і розслідування злочину дійсно має значення не лише безпосередньо
обстановка вчинення злочину, але й обстановка до і після вчинення його. На нашу думку, у
цьому визначенні не вистачає вказівки на конкретні елементи обстановки, її вплив на інші
елементи криміналістичної характеристики, на можливість встановлення особи злочинця при
вивченні обстановки на місці злочину.

В. А. Образцов, даючи визначення поняття обстановки вчинення злочину пропонує
включати в його зміст територіальну, кліматичну, демографічну та іншу специфіку регіону, в
якому вчинено злочин, а також обставини, що безпосередньо характеризують місце, час,
умови та інші особливості [3, с. 94].

На нашу думку, таке широке трактування обстановки вчинення злочину є недоцільним,
оскільки географічні, кліматичні умови хоча і впливають певною мірою на вчинення злочину
в тому чи іншому регіоні, але не визначають специфіку вчинення конкретного злочину в тій
чи іншій місцевості.

М. П. Яблоков у 70-ті роки визначав обстановку вчинення злочину як систему різних
взаємодіючих між собою об’єктів, явищ і процесів, що характеризують умови об’єктивної
реальності, які склалися в момент події злочину і впливають на спосіб його вчинення та
механізм злочину [4, с. 34–38].

У подальших своїх наукових працях він розширив визначення і уточнив перелік елементів
обстановки вчинення злочину, включивши „місце, час, речові, природно-кліматичні,
виробничо-побутові та інші умови оточуючого середовища, особливості поведінки непрямих
учасників протиправної події, психологічні зв’язки між ними і інші обставини об’єктивної
реальності, що склалися (незалежно чи за волею учасників) у момент злочину та впливали на
спосіб його вчинення, механізм і проявлялися в різного роду слідах, що дозволяють судити
про особливості цієї системи і змісту злочину” [5, с. 38–39].

В. І. Куликов, розуміючи під обстановкою вчинення злочину фактори, що зумовлюють
поведінку злочинця як у період підготовки, так і при вчиненні злочину, до яких уходять: а) місце
і час вчинення злочину; б) склад учасників (група, за участю дорослих тощо); в) об’єкт
злочинного посягання; г) матеріальні елементи оточуючого середовища (охорона об’єкта;
вчинення злочину в умовах очевидності або неочевидності; можливість або неможливість
залишення матеріальних або ідеальних слідів) [6, с. 74–81].

На думку М. Х. Валеєва, до елементів обстановки вчинення злочину необхідно віднести
такі: „місце, час, об’єкт, предмет вчинення посягання, склад співучасників та характер їх
взаємовідносин з потерпілим і іншими особами, а також матеріальні елементи оточуючого
середовища” [7].

Ф. К. Гіззатулін зазначає, що обстановка, будучи об’єктивною за змістом, вказує на
закономірність утворення та місцезнаходження інформації про злочин, що розслідується,
дозволяє судити про особливості цієї системи обставин і зміст злочину [8].
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Тобто, проаналізувавши наведені визначення, можна зробити висновок, що найбільш
доцільно включити до обстановки вчинення злочину такі елементи: місце і час вчинення
злочину, об’єкт і предмет злочинного посягання, склад учасників, матеріальні елементи
оточуючого середовища, зв’язки, що існують між вказаними елементами і іншими
елементами криміналістичної характеристики.

Як зазначають фахівці, крадіжки належать до групи злочинів, місце вчинення яких
локалізується просторово і здебільшого обмежене невеликою площею (ділянкою місцевості,
приміщенням тощо). За характером зв’язку злочинних дій з особливостями місця їх вчинення
можна виділити три різновиди крадіжок:

а) місце заздалегідь обирається злочинцем і є одним із чинників формування способу
приготування і вчинення крадіжки. Так, квартирні крадіжки вчинюються здебільшого у містах,
переважно у районах новобудов. При цьому використовуються зручні для злодія конструктивні
особливості вхідних дверей (наявність щілин, відкривання всередину житла, недосконалість
засувних пристроїв тощо), відсутність охоронної сигналізації, „вразливість” перших і останніх
поверхів багатоквартирних будинків, обмежена кількість квартир на сходових площадках тощо;

б) місце, що пов’язане з предметом крадіжки (склади, будівельні майданчики тощо);
в) крадіжки, в яких вибір місця реалізації злочинних дій випадковий (кишенькові крадіжки).
Таємний характер крадіжок зумовлює вибір відповідного часу їх вчинення.
Способи вчинення грабежів і розбоїв є різноманітними і злочинці обирають у кожному

конкретному випадку той чи інший спосіб залежно від конкретних обставин. На відміну від
деяких інших злочинів, грабежі та розбої мають одномоментний характер, тому успіх
розслідування в основному залежить від того, чи зумів слідчий повною мірою використати
інформацію, яку він одержав на першій стадії розслідування, від його вміння працювати з
матеріальними джерелами, доказами. Тому істотного значення у структурі криміналістичної
характеристики набуває встановлення таких обставин: час і місце вчинення грабежу чи
розбійницького нападу, наявність очевидців, у чому виразилося насильство, які знаряддя
були використані; хто став жертвою нападу, його стан здоров’я і тяжкість тілесних ушкоджень;
які матеріальні цінності викрадено, їхні індивідуальні особливості та споживча вартість; хто
вчинив грабіж або розбійницький напад, їхні зовнішні ознаки та інші прикмети, роль кожного
у вчиненні злочину; які обставини сприяли вчиненню злочину [9].

Місце вчинення крадіжок, грабежів, розбоїв є найбільш важливими характеристиками
обстановки вчинення таких злочинів і тісно пов’язані з іншими елементами криміналістичної
характеристики.

Місце злочину завжди має певне відношення до злочинця. Поняття „місце вчинення
злочину” традиційно використовується в літературі в значенні місця події, що розуміють як
ділянку місцевості (території, акваторії) або приміщення, будівля в межах якої було вчинено
злочин чи знайдено його матеріальні наслідки [10, с. 4–6].

На місці злочину залишаються різні матеріальні сліди і кожний вид злочинів відрізняється
особливостями матеріальних наслідків, узагальнені дані про які мають визначальне значення
при розкритті. У багатьох випадках встановлення місця злочину відразу дає вказівку на особу,
причетну тією чи іншою мірою до вчинення злочину.

Криміналістичне значення місця вчинення злочину полягає в тому, що на ньому
залишаються сліди суспільно небезпечного діяння, що мають причинно-наслідкові зв’язки із
злочинцем, потерпілим, знаряддями злочину і іншими носіями інформації, що цікавлять
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слідство. Місця вчинення окремих видів злочинів є типовими. Отримана у встановленому
законом порядку з місця вчинення злочину інформація, як правило, розглядається як прямі
докази [11, с. 156].

Місце вчинення злочину певною мірою впливає на вибір способів вчинення, приховування
злочину, а в деяких випадках і само залежить від способу вчинення, часу, коли вчинюється, та
інших обставин. Як зазначає В. Ф. Єрмолович, місце вчинення злочину в криміналістичній
характеристиці відображається різноманітними, в тому числі деталізуючими
ознаками [11, с. 154].

Більшість крадіжок, грабежів і розбійних нападів, а це близько 70 % цих злочинів, вчинюється
неповнолітніми за місцем їх проживання. У випадку, якщо зазначені злочини вчинено в іншому
місці, то вибір місця вчинення злочину не випадковий. В іншому місці неповнолітній може
навчатися, проводити дозвілля,  можуть проживати його родичі, друзі.

За даними нашого дослідження, 30 % неповнолітніх вчиняють злочини за межами району
проживання, із них: 39 % навчаються в школі; 61 % не навчаються і не працюють взагалі.

На вулицях вчинюється майже 19 % крадіжок. Предметом посягання таких злочинів є, як
правило, продукти харчування, мобільні телефони, особисті речі, автомобілі, магнітоли тощо.

Більша частина крадіжок вчинюється неповнолітніми із приміщення. Найбільш часто
крадіжки вчинюються із квартир у багатоквартирних будинках, які, як правило, розташовані
на перших поверхах (24 %). Із приміщень підприємств, установ, організацій вчинюється 4 %
крадіжок, із приватних будинків – 8 %, із навчальних закладів – 7 %, із під’їздів – 22 %.

Місця вчинення крадіжок зазвичай обираються з урахуванням доступності приміщення,
наявності в них речей, коштів і цінностей, крім того, намір може виникнути раптово. Також
непоодинокі випадки вчинення крадіжок у знайомих.

Досить часто неповнолітні вчиняють крадіжки через нудьгу, бажання виділитись. У таких
випадках об’єкти злочинного посягання характеризуються легкодоступністю, проникнення
до приміщення не викликає особливих зусиль, а предмети, що перебувають у приміщенні,
мають незначну цінність, які не завжди можуть бути реалізовані злочинцем.

Крадіжки із приватних будинків вчиняють 37 % неповнолітніх, які ніде не працюють і не
навчаються, 18 % вчаться в школі. Із навчальних закладів крадіжки вчиняють, як правило, ті
хто там навчається (67 %) або навчалися раніше (23 %). Із приміщень підприємств, установ,
організацій крадіжки вчиняються переважно учнями шкіл (49 %), технікумів (коледжів) – 19 %,
особами, що не навчаються і не працюють 21 %, працюючими – 7 %.

Існує також залежність між місцем вчинення злочину і родом діяльності неповнолітніх
злочинців, але й місцем вчинення злочину і віком неповнолітнього.

Майже 59 % крадіжок із приватних будинків вчиняються особами у віці від 14 до 15 років;
крадіжки з квартир у багатоквартирних будинках вчиняються переважно особами у віці від 15
до 16 років (57 %); крадіжки із під’їздів, магазинів вчиняють, як правило, неповнолітні 14–15
років (81 %); із приміщень підприємств, установ, організацій крадіжки вчиняють переважно
особи у віці 16–17 років.

Крадіжки з приміщень можуть вчинюватись як одноособово, так і групою осіб. В
останньому випадку 36 % крадіжок вчиняються із квартир багатоквартирних будинків; із
приватних будинків – 8 %; із приміщень підприємств, установ та організацій – 12 %; магазинів
– 9 %; із автомобілів – 26 %.
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Щодо грабежів і розбійних нападів, то 75 % цих злочинів вчиняються неповнолітніми на
вулиці, 23 %  – у приміщеннях і 2 % в інших місцях (наприклад, з автомобілів).

Якщо говорити про приміщення як місце вчинення злочину, то в під’їздах будинків
вчинюється 50 % зазначених злочинів, у квартирах – 29 %, у приватних будинках – 9 %. У
навчальних закладах вчинюється 7 % грабежів і розбоїв, у приміщеннях підприємств, установ,
організацій – 5 %. В останньому випадку злочинні діяння полягають у відкритому
ненасильницькому заволодінні дрібними предметами, товарами в торгових центрах,
магазинах, критих ринках.

Складовою обстановки вчинення злочинів, як зазначалося вище, є час їх вчинення.
Відомості про час вчинення злочину дозволяють встановити осіб, причетних до нього,
конкретизувати інші обставини кримінальної справи, виключити причетність осіб до
безпосереднього вчинення кримінально-караних дій.

Час вчинення злочину має кримінально-правове, кримінально-процесуальне та
криміналістичне значення.

У кримінальному праві час розглядається як певний період,  протягом якого вчинюється
суспільно небезпечне діяння. Якщо він зазначений у диспозиції статті, то відіграє роль основної
або кваліфікованої ознаки складу злочину.

Криміналістичне значення „часу” визначається здебільшого тим, що при вчиненні багатьох
злочинів спостерігається певна вибірковість у часі дій злочинців. Дані про час вчинення і
приховування злочинів дозволяють точніше оцінювати обставини події злочину, звужують
коло підозрюваних і вирішувати інші, пов’язані з цими завдання по кримінальній
справі [11, с. 157].

Час виражається в певних показниках (рік, місяць, день, година) і з певним ступенем
точності. Може бути виражений у календарному значенні або в інших категоріях. Час
характеризує початок, тривалість і закінчення злочину.

Дані про час в криміналістичних характеристиках злочинів може відображати: типовий
час вчинення злочину; тривалість вчинення певних дій, вчинюваних для досягнення злочинного
результату, приховування злочину, ухилення винного від кримінальної відповідальності і
покарання у вигляді проміжку часу, зумовленого якимось циклом; час стосовно тих, що
настали або можливих наслідків; час, після завершення якого обов’язково повинні настати
певні наслідки.

Стосовно часу вчинення крадіжок, грабежів і розбійних нападів, учинених неповнолітніми,
необхідно зазначити, що найбільше їх вчинюється у період з 12 до 18 годин (41 %), фактично
однакова кількість злочинів цього виду вчинюється з 18 до 22 годин та з 22 до 6 годин (28 % і
26 %). Найменше злочинів вчинюється у період з 6 годин до 12 (5 %).

Якщо відслідковувати зв’язок між місцем вчинення злочину і часом його вчинення, то
спостерігається така картина: крадіжки з приватних будинків вчиняються, як правило, з 12 до
18 годин (16 %); з приміщень підприємств, установ та організацій крадіжки вчиняються
переважно з 22 годин до 6 годин (38 %); на вулиці крадіжки, грабежі та розбої – з 18 годин до
22 години (29 %) і з 22 години до 6 годин (17 %). 77 % крадіжок, грабежів і розбійних нападів
вчиняються неповнолітніми в буденні дні, 5 % – у святкові дні і 18 % – у вихідні.

Як бачимо, обстановка вчинення крадіжок, грабежів і розбійних нападів неповнолітніми
має свої особливості, серед яких насамперед вибір місця вчинення злочинів і час їх вчинення.
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Українське кримінально-процесуальне законодавство останні роки зазнало кардинальних
змін, що були спрямовані на реалізацію вимог Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод. Зокрема, це стосується забезпечення прав учасників кримінального
судочинства, розширення змагальності сторін, прав потерпілого, покращання діяльності
досудового розслідування, усунення обвинувального ухилу в діяльності суду тощо. Стосовно
цього Ю. М. Мірошниченко зазначає, що, виходячи із конституційних положень, права
потерпілого і підсудного у кримінальному процесі повинні бути максимально урівноважені,
адже тільки за таких умов можна забезпечити реалізацію іншого базового принципу
судочинства – змагальності сторін [1, с. 41].

Принципи правової держави, міжнародно-правові стандарти захисту прав людини
однозначно на перший план ставлять права та законні інтереси людей, громадян, особистості,
які більш гостро потребують правового та соціального захисту, у тому числі у зв’язку із
розслідуванням злочинів. У першу чергу, до категорії цих осіб потрібно віднести тих, хто
постраждав від злочину. Такі особи прагнуть відновити свої права і в цьому процесі провідну
роль відіграють органи досудового розслідування.

Дослідженню захисту прав особи у кримінальній сфері приділяють увагу такі знані в
Україні науковці, як Н. К. Бабич, Л. А. Гарбовський, 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 та інші. Разом з тим питання захисту прав особи під час досудового
розслідування донині залишається не достатньо вирішеним. Це обумовлює актуальність теми
даного наукового дослідження.

Діяльність органів досудового розслідування із забезпечення режиму законності, захисту
прав і законних інтересів осіб, які постраждали від злочину, полягає у тому, що вони повинні
реально забезпечити здійснення ними своїх процесуальних прав і виконання ними обов’язків.

© Діденко Є. В., 2012
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У свою чергу, процесуальна активність потерпілого залежить від своєчасності визнання
особи потерпілим і від належного роз’яснення їй слідчим, прокурором, слідчим суддею і
судом процесуальних прав і обов’язків у кримінальному провадженні, на різних його стадіях,
і забезпечення можливостей для їх реалізації, у кінцевому підсумку – забезпечення доступу
потерпілого до правосуддя [2, с. 173].Фактично особа стає потерпілим відразу ж, як тільки
злочином їй заподіяна моральна, фізична або майнова шкода. Але як учасник процесу, якому
надано певне коло прав і обов’язків, відповідно до ст. 55 Кримінального процесуального кодексу
України (2012 р.) [3] (далі – КПК України) потерпілим визнається фізична особа, якій
кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Статусу
потерпілого особа набуває з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального
правопорушення або заяви про залучення до провадження як потерпілого. Виявивши при
прийнятті заяви наявність обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення, слідчий, прокурор вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань і розпочинає розслідування, вручивши потерпілому пам’ятку про
його процесуальні права та обов’язки. 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. За відсутності
такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як
свідок.

Основні права потерпілого, в тому числі і під час досудового розслідування, визначені у
статті 56 КПК України. Слідчий обов’язково повинний роз’яснити положення цієї статті кожній
особі, яка визнана потерпілою у кримінальній справі. Потерпілий у ході досудового
розслідування реалізовує свої права, надані йому законом, а слідчий, у свою чергу, повинний
забезпечити йому ці права, спираючись саме на цей закон.

Про свої процесуальні права та обов’язки під час досудового розслідування потерпілий
повідомляється шляхом:

– вручення потерпілому пам’ятки про процесуальні права та обов’язки особою, яка
прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення або заяву про залучення до
справи як потерпілого (ч. 2 і 3 ст. 55 КПК України);

– роз’яснення прав перед допитом чи іншою слідчою (розшуковою) дією, в якій потерпілий
бере участь (ч. 3 ст. 223, ч. 3 ст. 224 КПК України);

– роз’яснення права на ознайомлення з матеріалами, які сторони відкривають одна одній
після закінчення досудового розслідування (ч. 8 ст. 290 КПК України);

– роз’яснення слідчим, прокурором потерпілому права на укладення з підозрюваним
угоди про примирення (ч. 7 ст. 469 КПК України) тощо.

Законом передбачено, що потерпілий має право на негайне прийняття і реєстрацію заяви
про кримінальне правопорушення та визнання його потерпілим. Права і обов’язки потерпілого
виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального
правопорушення або заяви про залучення до провадження як потерпілого. Особа, визнана
потерпілою від злочину, має право давати пояснення, показання або відмовитися їх давати.
М. Гошовський та О. Кучинська, підтримуючи це твердження, вважають, що доцільно було
надати потерпілим право відмовитися відповідати на запитання, а також право відхиляти
запитання, заперечувати проти них (як це передбачено у кримінально-процесуальному
законодавстві ФРН) [4, с. 80].
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Це особисте право потерпілого, що належить лише йому, і право потерпілого давати
показання повинний обов’язково задовольнити слідчий. Цей обов’язок слідчого забезпечує
потерпілому реалізацію права на охорону особистих прав і охоронюваних законом інтересів.
Пояснення потерпілого можуть бути складовою, різновидом його показань, а також
використовуватися при здійсненні інших процесуальних прав під час досудового розслідування,
для обґрунтування своєї позиції, думки з питань, які виникають під час провадження.
Відповідно до ст. 29 КПК України, потерпілий має право давати пояснення, показання рідною
або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися
послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться
кримінальне провадження. Отже, потерпілий, з одного боку, є учасником процесу, відстоюючи
свою думку, захищаючи свої права й інтереси у кримінальній справі, а з іншого – носієм
певної інформації про скоєне правопорушення. Унаслідок цього у нього виникає можливість
допомагати слідству встановити істину у кримінальній справі.

Одним із найважливіших процесуальних прав потерпілого, передбачених Законом, є
надання ним доказів для підтвердження обставин, викладених у заяві, а також це своєрідна
форма участі потерпілого у доказуванні. Не завжди, маючи можливість самостійно збирати
докази, потерпілий бере участь в їх збиранні шляхом надання слідчому речових доказів,
документів, які є в його розпорядженні та пов’язані зі справою. З цією метою він може
звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий
доступ до речей і документів, якими володіє особа, підозрювана у вчиненні кримінального
правопорушення з метою ознайомитися з ними, зробити їх копії або витяги. Якщо у потерпілого
буде достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи
документів підозрюваним, потерпілий має право ставити питання про розгляд такого
клопотання суддею без виклику особи, якими вона володіє. Крім того, він має право подавати
клопотання про витребування доказів особою чи органом, який здійснює провадження,
залучення до справи інших осіб, тимчасове вилучення майна та документів та долучення їх до
справи, проведення експертиз чи інших слідчих дій, спрямованих на пошук доказів, всебічне
й об’єктивне встановлення всіх обставин справи.

Надання потерпілим доказів є добровільним актом, і більшість потерпілих правильно
сприймає свій громадянський обов’язок і намагається надати слідчому допомогу щодо
збирання доказів та встановлення істини у кримінальній справі. Однак є випадки, коли
потерпілий ухиляється від надання доказів у зв’язку з тим, що йому не вигідно оприлюднити
речі чи документи, особливо коли їх походження є сумнівним, або слідчим є підстави вважати,
що речові докази, які перебувають у потерпілого, може бути втрачено, чи вони втратять своє
доказове значення з певних причин. У таких випадках слідчий, з’ясувавши у потерпілого, що
в нього є докази по кримінальній справі, повинний роз’яснити йому важливість цих доказів, а
також запропонувати надати їх слідству. Слідчий повинний процесуально оформити цю дію і
долучити предмети чи документи, надані потерпілим, до кримінальної справи як речові докази.
Якщо буде з’ясовано, що надані потерпілим речі чи документи не мають доказового значення
у кримінальній справі, то слідчий повинний винести постанову про відмову в задоволенні
клопотання потерпілого про залучення доказів до кримінальної справи.

Одним із найбільш важливих процесуальних прав потерпілого є право заявляти клопотання.
Користуючись цим правом потерпілий має можливість суттєво впливати на хід і результати
досудового розслідування. Коло питань, щодо яких потерпілий може заявляти клопотання,
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законом не зумовлюються, зазначено, що клопотання подаються про виконання будь-яких
процесуальних дій. Так, потерпілий має право заявляти клопотання про проведення додаткових
слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з метою перевірки наявних і отримання
нових доказів для з’ясування обставин вчинення щодо нього кримінального правопорушення,
про ознайомлення його з матеріалами досудового розслідування як до закінчення, так і після
його закінчення у зв’язку з відкриттям матеріалів сторонами одна одній, про забезпечення
безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо. При задоволенні
клопотання потерпілого слідчий виконує слідчі дії, про які просить потерпілий і при цьому не
виносить ніякої спеціальної постанови, яка б підкреслювала, що ця процесуальна дія
виконується на прохання потерпілого. У випадку повної або часткової відмови в задоволенні
клопотання слідчий повинний скласти мотивовану постанову із зазначенням підстав відмови
у його задоволенні. Ця процесуальна дія слідчого дає підстави потерпілому отримати копію
постанови про причини відмови й оскаржити прийняте рішення прокуророві. Законом також
обумовлено, що слідчий зобов’язаний розглянути клопотання в строк не більше трьох днів з
моменту подання, прийняти по ньому рішення та повідомити потерпілого (ч. 1 ст. 220 КПК
України).

Необхідною умовою проведення всебічного, повного і об’єктивного досудового
розслідування є неупередженість на досудовому слідстві таких процесуальних фігур, як слідчий
суддя, прокурор, слідчий, експерт, спеціаліст, перекладач, захисник підозрюваного чи
обвинуваченого. У Законі передбачені випадки, в яких зазначені особи не можуть бути
учасниками конкретної справи (ст.ст. 75–79 КПК України). У зв’язку з цим потерпілий має
право заявляти їм відводи. Щоб потерпілий міг реалізувати це право, слідчий повинний
повідомити його про те, хто саме виконує функції перерахованих учасників процесу. Однак у
більшості випадків слідчому не відомо, хто з експертів буде виконувати ту чи іншу експертизу,
або хто із спеціалістів братиме участь у проведенні слідчої дії, тому реально забезпечити
право потерпілому заявляти відводи слідчий може лише відносно себе або перекладача,
оскільки з ними потерпілий безпосередньо спілкується по справі під час досудового
розслідування. Унаслідок цього потерпілий, коли знайомиться з матеріалами кримінальної
справи, фактично ставиться перед фактом (експерт і спеціаліст уже виконали необхідні дії) і
своє право на заявлення клопотання про відводи він реально реалізувати вже не може.

Стаття 24 КПК України гарантує потерпілому право на оскарження процесуальних рішень,
дій чи бездіяльності слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим
Кодексом. Це право є однією із найважливіших гарантій захисту громадянами своїх прав та
свобод від їх порушення як з боку органів, що здійснюють розслідування та судовий контроль
у кримінальному провадженні, так і з боку інших осіб, що беруть участь у ньому.
Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року дає чіткий перелік кола рішень, дій чи
бездіяльності слідчого або прокурора, що можуть бути оскаржені під час провадження
досудового розслідування, а також надає вичерпний перелік осіб, що мають право оскаржити
те чи інше рішення, дію чи бездіяльність слідчого або прокурора. Скарги на інші рішення, дії
чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування
і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді. З метою
забезпечення цього права слідчий зобов’язаний забезпечити можливість його реалізації, тобто
роз’яснити потерпілому порядок оскарження: як, у яких випадках і до кого може звернутися
заявник із вимогою про усунення допущених відносно нього порушень.

Якщо існує реальна загроза життю і здоров’ю, житлу чи майну потерпілого, членів його
сім’ї та близьких родичів, робляться спроби вплинути на цих учасників кримінального
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провадження шляхом погроз або інших протиправних дій, всі вони мають право на
забезпечення безпеки. Порядок вжиття заходів для забезпечення безпеки потерпілому, членам
його сім’ї, близьким родичам, майна, житла визначено Законом України «Про забезпечення
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 року.
Відповідно до ст. 1 цього Закону забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, – це здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних
та інших заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров’я та майна цих осіб від
протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного здійснення
правосуддя.

Вважаючи досудове слідство закінченим, а зібрані докази достатніми для складання
обвинувального або іншого акта, слідчий зобов’язаний повідомити про це потерпілого та
одночасно роз’яснити йому, що він має право знайомитися з матеріалами справи.
Повідомлення про закінчення досудового розслідування дозволяє потерпілому знати про
форму закінчення досудового розслідування і реагувати на відповідне процесуальне рішення
прокурора чи реалізувати інші права, які він має у зв’язку з закінченням досудового
розслідування. На цій стадії досудового розслідування потерпілий має право отримати копії
матеріалів провадження, які його безпосередньо стосуються: під час ознайомлення з
відкритими сторонами матеріалами після завершення досудового розслідування робити копії
або відображення матеріалів; у разі закриття кримінального провадження слідчим чи
прокурором на отримання копії постанови слідчого чи прокурора про закриття кримінального
провадження. На жаль, більшість потерпілих не розуміють важливості реалізації цього права,
а тому з матеріалами знайомиться не кожний потерпілий і саме слідчий повинний це
роз’яснити. Якщо потерпілий ознайомився з матеріалами кримінальної справи, то він
повинний підписати спеціально передбачений протокол, де він, якщо вважає за потрібне,
може заявити клопотання.

Підсумовуючи, потрібно визнати, що з прийняттям нового КПК України правове
становище потерпілого під час досудового розслідування значно покращилося, однак в Україні
і надалі необхідно розвивати права потерпілого від злочину та поступово впроваджувати
міжнародні стандарти, від цього залежатиме активна протидія злочинності, дотримання
правоохоронними органами законності, прав і свобод громадян, які гарантовані Конституцією
України.
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У статті розглянуто актуальні проблеми національного законодавства країн Європи
щодо міжнародного співробітництва правоохоронних органів при проведенні спільних
агентурних операцій (таємних розслідувань).

In the article of considered there are issues of the day National legislation of countries of
Europe in relation to international cooperation of law enforcement authorities during the
leadthrough of general secret-service operations (secret investigations)
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співробітництво, правоохоронні органи, країни Європи.

Конвенціями про взаємну допомогу в кримінальних справах між державами-членами
Європейського Союзу (2000 р.) та Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної
організованої злочинності (ратифікована Україною 04.02.2004 р.) передбачені необхідні умови
для активного використання спільних агентурних операцій (таємних розслідувань) усіма
правоохоронними органами країн-членів Євросоюзу.

Зокрема, ст. 14 Конвенції (2000 р.) передбачає три варіанти співробітництва у проведенні
агентурних операцій:

– направлення запитуючою Стороною офіцера під прикриттям до запитуваної Сторони;
– направлення запитуваною Стороною офіцера під прикриттям до запитуючої Сторони;
– проведення за зверненням запитуючої Сторони операції офіцером під прикриттям

запитуваної Сторони на своїй території.
У розвиток положень Конвенції Європейського Союзу 8 листопада 2001 року був

прийнятий Другий додатковий протокол до неї, ст. 19 якого регламентує можливість
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співробітництва держав-членів Ради Європи у проведенні агентурних операцій (таємних
розслідувань) та дає їх визначення:

„1. Сторона, що запитує, та запитувана Сторона можуть домовитись надавати одна одній
допомогу в проведенні розслідувань злочину співробітниками поліції, які діятимуть таємно
або за вигаданими прізвищами (таємні розслідування).

2. Рішення за запитом приймається у кожному конкретному випадку компетентними
органами запитуваної Сторони відповідно до її національного законодавства та процедур.
Тривалість таємного розслідування, детальні умови та правовий статус зацікавлених
співробітників поліції під час здійснення таємних розслідувань погоджуються Сторонами
відповідно до їхнього національного законодавства та процедур.

3. Таємні розслідування проводяться відповідно до національного законодавства та
процедур Сторони, на території держави якої вони здійснюються. Залучені Сторони
співпрацюють для забезпечення того, щоб таємне розслідування було підготовлено та
контролювалося, а також вживають заходів для безпеки співробітників поліції, які працюють
таємно або під вигаданими прізвищами.

4. Сторони під час підписання цієї Конвенції або здачі на зберігання ратифікаційної грамоти
або документа про прийняття, схвалення або приєднання шляхом направлення заяви на ім’я
Генерального секретаря Ради Європи визначають органи, які є компетентними органами для
цілей пункту 2 цієї статті. Вони згодом можуть у будь-який час і у такий самий спосіб змінити
умови своєї заяви”.

У ст. 20 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності
проголошуються:

„1. Якщо це допускається основними принципами її внутрішньої правової системи, кожна
Держава-учасниця, у межах своїх можливостей і на умовах, встановлених її внутрішнім
законодавством, вживає необхідних заходів для того, щоб дозволити належне використання
контрольованих поставок і у тих випадках, коли вона вважає це доречним, використання інших
спеціальних методів розслідування, таких як електронне спостереження або інші форми
спостереження, а також агентурні операції, її компетентними органами на її території з метою
проведення ефективної боротьби проти організованої злочинності.

2. З метою розслідування злочинів, що охоплюються цією Конвенцією, Держави-учасниці
заохочуються до укладання, у разі необхідності, відповідних двосторонніх або багатосторонніх
угод чи домовленостей для використання таких спеціальних методів розслідування в контексті
співробітництва на міжнародному рівні. Такі угоди або домовленості укладаються і
здійснюються при повному дотриманні принципу суверенної рівності держав і реалізуються
у суворій відповідності до умов цих угод або домовленостей.

3. За відсутності угоди або домовленості, зазначених у пункті 2 цієї статті, рішення про
виконання таких спеціальних методів розслідування на міжнародному рівні приймаються в
кожному окремому випадку і можуть, у разі необхідності, враховувати фінансові домовленості
та взаєморозуміння щодо здійснення юрисдикції заінтересованими Державами-учасницями”.

Аналогічні пояснення містить Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції
(ст. 50).

Необхідно зазначити, що з вимогами міжнародного законодавства не завжди адаптується
національне законодавство країн, навіть тих, хто є учасницями підписання того чи іншого
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міжнародного нормативно-правового акта. Так, згаданий вище Другий додатковий протокол
(2001 р.) станом на сьогодні підписаний 38 (з 46) державами, а ратифікований – лише 18 з них.

Отже, метою цієї наукової статті є здійснення аналізу національного законодавства країн
Європи на його відповідність міжнародно-правовим вимогам з досліджуваної проблематики.
При її підготовці опрацьовувалися законодавчі й нормативно-правові акти Білорусі, Вірменії,
Латвії, Мальти, Португалії, Росії, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії та інших
країн, використовувались аналітичні й інші документи Управління міжнародних зв’язків та
Робочого апарату Укрбюро Інтерполу МВС України.

Необхідно констатувати насамперед той факт, що законодавством Білорусі [1], Вірменії [2]
і Росії [3] та деяких інших країн (як і законодавством України [4]) визначено вичерпний перелік
органів, які мають право здійснювати оперативно-розшукові заходи на їх території, та не
регламентовано (тобто не дозволено) проведення агентурних операцій (таємних розслідувань)
чи інших ОРЗ працівниками правоохоронних органів інших держав.

Латвія є однією з країн, які ратифікували Другий додатковий протокол до Європейської
конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах.

Законодавство Латвії передбачає можливість здійснювати працівниками правоохоронних
органів інших країн агентурних операції на території Латвійської Республіки лише з дозволу її
компетентних органів і в порядку, передбаченому національним законодавством.

Відповідно до цього законодавства, дозвіл на проведення спільних агентурних операцій на
території Латвії надається керівником Штаб-квартири Державної поліції країни, Генеральною
прокуратурою, спеціально уповноваженим прокурором або слідчим суддею.

Основними умовами проведення агентурної операції є, зокрема, такі:
1. Тривалість операції визначається у кожному випадку окремо.
2. Правовий статус офіцера поліції іншої держави під прикриттям прирівнюється до

інформатора.
3. Агентурна операція координується спеціальним підрозділом Державної поліції, який

також відповідає за забезпечення безпеки працівників поліції іншої держави.
4. Працівникам поліції іншої держави дозволяється використовувати лише технічні засоби

та обладнання.
У кожному конкретному випадку має укладатись окрема угода, де визначаються мета

агентурної операції та заходи, що вживатимуться для її досягнення.
Для проведення агентурної операції правоохоронний орган іншої держави повинний

направити латвійській стороні запит про правову допомогу. Після отримання згоди необхідно
провести переговори щодо визначення тривалості, заходів безпеки та інших важливих умов
агентурної операції.

Законодавством Мальти дозволяється проведення агентурних операцій лише щодо
злочинів, пов’язаних із наркотиками, і виключно на підставі судового рішення.

Португалія ратифікувала не тільки Європейську конвенцію про взаємну допомогу в
кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу 2000 року, а і Другий
додатковий протокол до неї.

Законодавство Португалії дозволяє за наявності згоди компетентних органів проводити на
своїй території агентурні операції працівниками правоохоронних відомств інших країн.

За португальським законодавством агентурною операцією вважається діяльність офіцерів
підрозділів кримінальної поліції або інших осіб, які діють під їхнім контролем, спрямована на
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попередження, розкриття та розслідування злочинів, з приховуванням справжніх особистих
даних і відомчої приналежності її учасників.

Рішення про надання дозволу на проведення працівниками правоохоронних органів іншої
держави агентурної операції на території Португалії приймається органами прокуратури на
підставі клопотання відповідного правоохоронного органу країни. У виключній компетенції
прокурора перебуває також визначення тривалості такої операції.

У структурі португальської поліції вирішення усіх питань щодо організації та здійснення
агентурних операцій покладено на Центральний департамент попередження злочинів та
технічної підтримки. Для організації визначеного спільного заходу до цього підрозділу
ініціатором агентурної операції повинні бути подані оперативний план та обґрунтування її
проведення, а також перелік документів прикриття. Зазначений Департамент періодично
здійснює оцінку результатів агентурної операції та координує діяльність працівника
правоохоронного органу іноземної держави під прикриттям. Додаткові угоди, які б визначали
детальні умови кожної конкретної агентурної операції, не укладаються. Однак передбачена
можливість укладання міжвідомчих протоколів з метою створення належних умов для
легендування спільної операції.

Заходи безпеки при проведенні спільних агентурних операцій полягають у виготовленні
документів, які зашифровують особу чи відомчу належність їх учасників, приміщень,
транспортних засобів тощо. Також законодавством Португалії передбачена можливість агентів
давати свідчення за допомогою відеоконференцій. Крім того, у разі необхідності, вживаються
заходи щодо приховування зв’язку між агентурною операцією та конкретною кримінальною
справою, в рамках якої вона проводиться.

За португальським законодавством, агент у разі вчинення будь-якого правопорушення
звільняється від відповідальності, якщо його дії були зумовлені особливостями агентурної
операції та шкода від них не перевищує шкоду від злочину, щодо якого здійснювалась агентурна
операція.

Законодавство Словенії також дозволяє проводити на території республіки агентурні
операції працівниками правоохоронних органів інших країн.

Так, у ч. 2 ст. 155 КПК Словенії визначено, що негласними працівниками можуть бути
офіцери словенської поліції, працівники поліції інших держав або, у виключних випадках, інші
особи, якщо агентурна операція не може бути проведена іншим шляхом.

Частина 5 цієї статті передбачає, що клопотання та рішення про проведення агентурної
операції повинно бути невід’ємною частиною відповідної кримінальної справи, а також має
містити переконливе обґрунтування необхідності залучення негласного співробітника, який
не є офіцером поліції Словенії або працівником поліції іншої держави.

Словенія уклала з державами-членами Євросоюзу й деякими іншими країнами (Австрією,
Німеччиною, Угорщиною, Хорватією та ін.) відповідні двосторонні угоди, що передбачають
можливість проведення спільних негласних оперативно-розшукових заходів, зокрема, і
агентурних операцій.

Можливість проведення працівниками правоохоронних органів інших держав на території
країни регламентована і в законодавстві Угорщини.

Угорська Республіка також є учасницею Конвенції про взаємну допомогу в кримінальних
справах між державами-членами Європейського Союзу 2000 року, ратифікувала її та уклала
з Австрією, Словаччиною та Словенією (у проекті – з Румунією) двосторонні угоди, які
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визначають порядок міжнародного співробітництва при проведенні ряду негласних
оперативно-розшукових заходів, у тому числі агентурних операцій (транскордонне
переслідування, контрольована поставка, залучення офіцерів під прикриттям).

Офіцери під прикриттям повинні залучатися на підставі окремих угод між угорським
центральним правоохоронним органом і центральним правоохоронним відомством іноземної
держави. У такій угоді повинні бути визначені:

– тривалість заходу;
– умови залучення офіцера під прикриттям;
– його права та обов’язки;
– заходи, які необхідно ужити в разі можливого викриття офіцера поліції;
– порядок вирішення питань щодо відповідальності залученого офіцера поліції в разі

заподіяння ним шкоди під час проведення агентурної операції.
Характерні умови міжнародного співробітництва у сфері проведення спільних агентурних

операцій можна навести, для прикладу, за Договором між Угорською Республікою та
Республікою Словенія про транскордонне співробітництво правоохоронних органів цих країн.

Так, згідно зі ст. 14 цього Договору, агентурна операція на території запитуваної Сторони
може дозволятися працівникам правоохоронного органу запитуючої Сторони лише при
розслідуванні злочинів, щодо яких може бути винесено Європейський Ордер на Арешт, якщо
немає можливості виявити, розкрити або розслідувати такий злочин іншими способами.
Термін агентурної операції не може перевищувати 6 місяців. У виняткових випадках його
може бути продовжено до 2 років. Запитувана держава надає технічне та організаційне
сприяння в реалізації агентурної операції та вживає усіх необхідних заходів для забезпечення
безпеки її учасників. Правоохоронний орган запитуючої держави письмово інформує
відповідне правоохоронне відомство запитуваної країни про результати використання
інформації, отриманої в процесі агентурної операції.

Фінляндія також ратифікувала Конвенцію про взаємну допомогу в кримінальних справах
між державами-членами Європейського Союзу 2000 року.

Законодавство Фінляндії дозволяє проводити агентурні операції на території країни лише
працівникам правоохоронних органів держав-членів Європейського Союзу. В окремих
випадках передбачається можливість такого співробітництва і з іншими країнами.

За фінським законодавством, основою для міжнародного співробітництва у проведенні
агентурної операції є запит про правову допомогу, в якому повинні бути зазначені основні
умови її здійснення. Крім того, Фінляндія та запитуюча Сторона можуть укладати і окремі
угоди про проведення агентурних операцій.

За законодавством Фінляндії, не передбачається будь-яких обмежень щодо тривалості
агентурних операцій. Правовий статус працівника правоохоронного органу іншої країни,
задіяного в агентурній операції, прирівнюється до правового статусу працівника фінської
поліції, в тому числі стосовно кримінальної чи цивільно-правової відповідальності за шкоду,
завдану під час виконання останнім службових повноважень. Проте фінським законодавством
не передбачено звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень під
час агентурної операції.

Визначення поняття агентурної операції наведене в п. 4 ст. 28 Закону Фінської Республіки
„Про поліцію”, де зазначено, що під такою операцією необхідно розуміти тривалий або
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повторюваний збір інформації про окремих осіб чи груп осіб або їх діяльність за допомогою
проникнення працівника поліції або іншої особи в їх середовище.

Пунктом „а” ст. 31 цього Закону визначено, що офіцери поліції мають право проводити
агентурні операції, якщо вони необхідні для попередження, розкриття або розслідування
злочинної діяльності, передбачені у розділі 5 „а” Закону „Про примусові заходи”, або злочинів,
передбачених у розділі 17, ст. 18 ч. 1 абз. 1 Кримінального кодексу країни (участь у діяльності
організованих злочинних груп) або кримінально-карних замахів на ці злочини, якщо поведінка
осіб, щодо яких збирається інформація, або інші обставини дають підстави вважати, що вони
можуть вчинити зазначені злочини. Агентурні операції у житлових помешканнях
дозволяються, якщо перебування у таких приміщеннях відбувається за активного сприяння
осіб, які в них проживають.

Згідно зі ст. 32 „а”, рішення про проведення агентурної операції приймається начальником
підрозділу поліції у порядку, визначеному Інструкцією Міністерства внутрішніх справ. Підрозділ
поліції, який прийняв рішення про проведення агентурної операції, повинний скласти рапорт
про її здійснення та подати його до МВС, яке щорічно надає звіт про використання агентурних
операцій Уповноваженому Парламенту країни з прав людини.

Стаття 44 цього самого Закону визначає гарантії захисту працівників поліції та інших осіб,
задіяних у проведенні агентурних операцій та оперативних закупівель. Так, працівники поліції
не зобов’язані розкривати відомості про особу, яка надавала їм конфіденційну інформацію,
або розкривати тактичні й технічні методи агентурної операції чи оперативної закупівлі. Також
працівники поліції не зобов’язані розкривати інформацію про особу, яка виступала як покупець
під час оперативної закупівлі, або особу, яка залучалася до проведення агентурної операції,
якщо розкриття таких відомостей загрожуватиме безпеці цих осіб, членам їх сімей, а також у
разі необхідності продовження діяльності цієї особи в оперативних закупівлях та агентурних
операціях.

Чеська Республіка також ратифікувала Другий додатковий протокол до Європейської
конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах і Конвенцію про взаємну допомогу
в кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу, уклала двосторонню
угоду з Австрією та Німеччиною про можливість проведення спільних агентурних операцій.

Зазвичай, органи поліції інших країн звертаються до чеської поліції з проханням
організувати проникнення офіцера в злочинну групу, остання, в свою чергу, – до відповідних
компетентних органів держави для отримання дозволу.

Згідно з § 437 КПК Чехії, дозвіл на проведення на території країни агентурних операцій
працівниками правоохоронних органів інших держав надається Верховним Судом на підставі
подання Генеральної прокуратури Чеської Республіки.

Реалізацію рішень про здійснення агентурних операцій покладено на Центральний апарат
Поліції Чеської Республіки, зокрема на відділ спеціальних операцій.

Після завершення усіх процедур, пов’язаних з проникненням у злочинну групу, запитуюча
Сторона може звернутися з проханням про правову допомогу щодо передачі отриманих
доказів, офіційного підтвердження перебування агента на території Чехії тощо. При цьому
координацію діяльності агента здійснює відряджуюча Сторона. Додаткові угоди, які б визначали
детальні умови кожної окремої агентурної операції, не укладаються.

Законодавством Швейцарії недостатньо врегульовані питання щодо проведення на
території держави агентурних операцій (таємних розслідувань) працівниками правоохоронних
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органів інших країн. Тому ці прогалини в законодавстві намагаються заповнити судові органи
Швейцарської Республіки, встановлюючи додаткові обов’язкові умови.

Так, відповідно до рішення Федерального Верховного Суду Швейцарії від 25.10.2005,
констатується, що вітчизняний Федеральний Закон „Про взаємну правову допомогу в
кримінальних справах” визначає критерії для прийнятності іноземних клопотань з цих питань.
Так, зазначена правова допомога може бути надана, якщо заходи, що запитуються, передбачені
законодавством Швейцарії або міжнародним договором.

Однак Федеральний Закон „Про таємні розслідування” від 01.01.2005 р. прямо не передбачає
можливість взаємної правової допомоги в цій сфері.

Тому Федеральний Верховний Суд вважає, що це не може бути підставою для відмови
правоохоронним органам іноземних держав у проведенні агентурних операцій на території
Швейцарії, оскільки ця держава ратифікувала Другий додатковий протокол до Європейської
конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах. Крім того, Швейцарія уклала
двосторонню угоду з Німеччиною, яка також вбачає можливість у проведенні спільних таємних
розслідувань.

Статтею 4 Федерального Закону „Про таємні розслідування” регламентуються підстави
для їх проведення:

1. Наявність обґрунтованих підстав вважати, що тяжкий злочин був учинений або його
планують вчинити.

2. Гласні заходи, які були вжиті під час розслідування, не дали позитивних результатів.
3. Відсутність іншої можливості встановити особу, яка вчинила злочин, або така можливість

вимагатиме збільшення часу розслідування чи залучення більшої кількості ресурсів.
4. Злочин має класифікуватися як тяжкий відповідно до кримінального законодавства.
Зазначений Закон передбачає також, що обвинувачений повинний бути поінформований

про те, що щодо нього здійснювалося таємне розслідування принаймні під час завершення
досудового слідства.

Тому Федеральний Верховний Суд Швейцарії у вказаному вище рішенні встановив, що
дозвіл на проведення агентурних операцій на території держави може бути наданий
правоохоронним органам лише тих країн, які уклали зі Швейцарською Республікою
міжнародний договір, що передбачає таку можливість. При цьому, в кожному окремому
випадку проведення агентурної операції повинна укладатись окрема угода, яка повинна
передбачати тривалість такої операції, правовий статус задіяних у ній осіб, заходи безпеки,
відповідальність і документи, які шифрують особу.

Водночас потрібно зауважити, що 05.10.2007 р. Парламент Швейцарії затвердив
Кримінально-процесуальний кодекс, який набрав чинності з 01.01.2010 р. після скасування
усіх федеральних і місцевих нормативно-правових актів у сфері кримінального процесу.

У цьому КПК не регламентовано порядок надання міжнародної взаємної допомоги в
кримінальних справах. Однак, він містить у собі всі положення Федерального Закону „Про
таємні розслідування”. Так, у ст. 54 чітко визначається, що взаємна допомога в кримінальних
справах може подаватися навіть за відсутності відповідного міжнародного договору за умови,
якщо заходи, які запитуються, передбачені федеральним законодавством країни.

Отже, підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що досвід адаптації національного
законодавства, зокрема щодо досліджуваної проблеми, до вимог міжнародного права, є досить
важливим і актуальним для нашої країни. Його доцільно максимально врахувати вітчизняному
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законотворцю в проекті нового Кримінального процесуального кодексу України [5] та інших
нормативно-правових актах держави, про що вже неодноразово наголошували науковці, у
тому числі й ми у попередніх публікаціях.

Проте, як наслідок не врахованих законодавцем пропозицій науковців, так і залишилася, як
ми вважаємо, невдалою редакція, зокрема, ч. 2 ст. 41 КПК, прийнятого Верховною Радою
України 13 квітня 2012 р.: „Під час виконання доручень слідчого, прокурора, співробітник
оперативного підрозділу набуває повноважень слідчого” [6]. Отже, необхідність у подальшому
удосконаленні нормативно-правового врегулювання інституту агентурних операцій (таємних
розслідувань) у національному законодавстві залишається, як і раніше, однією з найбільш
актуальних проблем, яка гостро потребує свого розв’язання.
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ОПОДАТКУВАННЯ
У статті обґрунтовано роль інформаційних технологій у виявленні злочинів у сфері

оподаткування.

The role of information technology in the detection of crimes in taxation is proved in the
article.
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оподаткування.

Проведення перевірок діяльності суб’єктів підприємництва є однією із функцій органів
Державної податкової служби України (далі – ДПС України) та формою контролю за
дотриманням ними вимог податкового законодавства. Значне зростання кількості суб’єктів
підприємництва вимагає застосування сучасних методик відбору платників податків для
податкового аудиту.

Одним із ефективних заходів, який застосовується для виявлення злочинів у сфері
оподаткування, є вибір платників податків для здійснення податкового контролю.

Основними програмними елементами інформаційної інфраструктури органів ДПС
України є автоматизовані робочі місця (АРМи), автоматизовані інформаційні системи (АІС)
контрольно-перевірочної роботи, АІС „Ведення обліку та формування звітності щодо
отримання пільг по оподаткуванню”, „Єдине вікно подання електронної звітності”; АРМи
звітності слідчих підрозділів; АРМи, АІС з формування облікових показників та звітності; АІС,
АРМи для формування реєстрів (податковий блок); АІС „Автоматизація документообігу”;
АРМи зовнішньоекономічних і касових операцій та ін. [1, с. 14; 2; 3].

Так, автоматизована система (АС) „Аудит” автоматизує функції підрозділів контрольно-
перевірочної роботи, забезпечує облік проведених контрольно-перевірочних робіт та облік
порушень у дотриманні платником податків податкового законодавства, прийнятих заходів,
формування та друк податкових повідомлень [1, с. 42].

Державною податковою службою України поступово впроваджується довгостроковий
проект „Модернізація державної податкової служби України”, пріоритетним завданням якого
є функціонування ризико-орієнтованої системи адміністрування податків.

Використовуючи базу даних податкової звітності та результати перевірок, можна визначати
форму розподілу втрат від порушень податкового законодавства, застосовуючи традиційні
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статистичні методи. Для побудови правил відбору для перевірок найбільш ризикованих з
погляду сучасного операційного ризик-менеджменту платників податків, можна застосовувати
сучасні інтелектуальні технології [4].

У результаті впровадження даної системи передбачалося зосередити навантаження
контрольно-перевірочної роботи на тих платниках податків, які не дотримуються податкової
дисципліни; збільшити ефективність роботи з попередження та припинення порушень
податкового законодавства України за допомогою реалізації заходів на основі системи аналізу
та керування ризиками; зосередити уваги на пріоритетних напрямах роботи та більш ефективно
використовувати наявні людські, фінансові та технічні ресурси; об’єднати в єдину систему
аналізу та керування ризиками всі функціональні підсистеми структурних підрозділів ДПС
України, сформувати їх в єдине інформаційне забезпечення тощо [5].

Як відзначається в повідомленні департаменту податкового контролю ДПС України, дана
система дозволила майже вдвічі знизити кількість перевірок бізнесу: у 2011 році було проведено
16 тисяч планових перевірок, а в 2012 році йдеться про 7,5 тисяч таких перевірок [6].

Успішним завершенням модернізації ДПС є перехід до нової моделі адміністрування
податків, при якій рівень добровільності сплати податків становитиме не нижче 70 %, а
податковий борг і переплата в сумі не перевищуватимуть 30 % річного обсягу надходжень
податків і зборів.

Одним із підходів до підвищення ефективної роботи податкової служби є впровадження
системи автоматизованого порівняння податкових зобов’язань і податкового кредиту в розрізі
контрагентів на рівні ДПС України. Метою розробки такої системи є вдосконалення контролю
за правильністю формування податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на
додану вартість (далі – ПДВ), оперативне виявлення платників, що підлягають документальній
перевірці [1, с. 15].

Система зіставлення зобов’язань і кредиту забезпечує доступ до результатів порівняння
підрозділам органів ДПС на регіональному та районному рівнях, у тому числі податкової
міліції, для відпрацювання отриманих результатів за різними параметрами та використання їх
для контрольно-перевірочної роботи. Обробка даною системою проводиться щоденно у міру
надходження незвірених даних.

Представлена система надає можливість відбору як платників ПДВ усіх категорій, так і
платників ПДВ за окремою категорією:

– нульова категорія – розбіжностей при звірці показників податкової звітності контрагентів
(розшифровок податкових зобов’язань і податкового кредиту контрагентів, розрахунків
коригування сум ПДВ контрагентів) не виявлено. Задекларований податковий кредит
відображено в податкових зобов’язаннях контрагентів (з урахуванням допустимого рівня
розбіжностей, установленого ДПА України);

– перша категорія – виявлено розбіжності при звірці показників податкової звітності
контрагентів, внаслідок яких задекларовано податкового кредиту менше, ніж податкових
зобов’язань контрагентом;

– друга категорія – виявлено розбіжності при звірці показників податкової звітності
контрагентів, внаслідок яких задекларовано податкових зобов’язань менше, ніж податкового
кредиту контрагентами, у тому числі: платником ПДВ включено суми ПДВ до податкового
кредиту на підставі документів, виписаних суб’єктом господарювання, незареєстрованим
платником ПДВ, або виписаних платником ПДВ, що не подає податкову звітність з ПДВ.
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На підставі проведення опрацювання даних є можливість вчасно виявляти порушення
податкового законодавства. За результатами автоматизованого зіставлення проводяться
відповідно або невиїзні документальні або виїзні документальні перевірки, оперативні
відпрацювання працівниками податкової міліції [1, с. 42].

Доцільно навести кілька прикладів використання розглянутої системи порівняння
зобов’язань і кредиту. Так, у Кам’янець-Подільській ОДПІ за результатами її використання у
2008 році 196 платникам присвоєно II категорію по поданих податкових деклараціях.
Працівниками відділу адміністрування ПДВ опрацьовано та перевірено 1127 декларацій та
складено акти невиїзних документальних перевірок. Порушення виявлені при проведені 59
перевірок, за результатами яких донараховано до бюджету ПДВ у сумі 115,4 тис. грн. та
зменшено від’ємне значення на 16,1 тис. грн. А також після проведення перевірок 29 платників
подали уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням
самостійно виявлених помилок. У 2009 році 72 платникам присвоєно II категорію по поданій
звітності. Працівниками інспекції опрацьовано та перевірено 1127 декларацій та складені акти
невиїзних перевірок, за результатами яких донараховано до бюджету ПДВ у сумі 159,2 тис. грн
і зменшено від’ємне значення на 105,4 тис. грн [1, с. 18].

Фахівці ДПС у Хмельницькій області також мають досвід позитивного використання цієї
системи. Значну допомогу в отримані доказів із застосуванням результатів використано при
проведені перевірки ТОВ „А-95”, в результаті чого встановлено схему ухилення від
оподаткування, яка реалізовувалася шляхом постачання паливно-мастильних матеріалів
(ПММ) від виробника до вигодонабувача ТОВ „А-95” з залученням підприємств-транзитерів.
У результаті проведеного документообігу нарощувалася ціна на ПММ без відповідної сплати
податків до бюджету.

У процесі проведення перевірки встановлено, зокрема, що операції по взаємовідносинах
ТОВ „А-95” з контрагентами не мали реального товарного характеру. За результатами
проведених перевірок донараховано всього 65 158 тис. грн, у т.ч. основного платежу – 44 392
тис. грн, фінансових санкцій – 20 766 тис. грн [1, с.43–45].

У процесі роботи з системою автоматизованого зіставлення податкових зобов’язань і
податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України виникають деякі питання, що
потребують вирішення. Зокрема, не передбачено її застосування у проведені аналізу суб’єктів
господарювання за визначений період. Зазначене призводить до неможливості визначити
загальний обсяг розрахунків платника податків, який перевіряється, з їхніми контрагентами
на обласному рівні. Можна погодитися з пропозицією про удосконалення звітних форм такої
автоматизованої системи [1, с. 45].

Уже деякий час в органах ДПС України триває робота щодо розробки єдиної інформаційної
автоматизованої системи органів податкової міліції. Основною метою розробки системи є
створення необхідних умов для підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності
з виявлення, попередження та протидії порушень у сфері оподаткування, забезпечення безпеки
працівників правоохоронних служб та якісне здійснення антикорупційних заходів.

Подібна інформаційна система дозволить автоматизувати основні технологічні процеси
інформаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової
діяльності органів податкової міліції, сприятиме покращанню рівня і результативності
проведення оперативних заходів, взаємодії правоохоронних органів, спрямованих на виявлення
тіньових оборотів, фінансово-господарських зв’язків з фіктивними фірмами, фактів відмивання
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доходів, отриманих незаконним шляхом, та притягненню до відповідальності осіб, які порушили
чинне законодавство у сфері оподаткування [7].

Оперативними та слідчими підрозділами використовуються дані інформаційних систем,
створених органами ДПС України, Митною службою України, Міністерством внутрішніх
справ, Національним банком України, певними банками, а також інформація державних
органів та органів місцевого самоврядування.

До кола проблем, що стосуються інформаційного забезпечення взаємодії податкової
служби з іншими правоохоронними та державними органами, належать:

– постійна зміна законодавства у сфері оподаткування та інших нормативно-правових
актів відомчого характеру, що виключає можливість постійного здійснення інформаційного
обміну на належному рівні;

– неузгодженість інформаційних систем різних рівнів;
– ненадання інформації з мотивів її таємності;
– відсутність загального підходу до інформаційно-довідкового забезпечення всіх підрозділів

правоохоронних органів та інших державних органів, які б мали право користуватися цим
видом інформації та ін. [7].

Очевидно, що одним із важливих факторів, що впливає на ефективність виявлення злочинів
у сфері оподаткування, є належне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів
державної податкової служби. Аналітична діяльність співробітників правоохоронних,
контролюючих органів сприяє ефективному відбору суб’єкта господарювання для подальшої
контрольно-перевірочної роботи, проведенню заходів щодо фіксації (документування) обсягів
підприємницької діяльності і використанню отриманих матеріалів під час наступних перевірок.
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(ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ)
Статтю присвячено дослідженню історії виникнення поліграфа, його розвитку на

різних етапах еволюції суспільства та введенню його до застосування в різних країнах.
Особливу увагу приділено вивченню здобутків учених, що проживали або проживають на
території колишнього Радянського Союзу.

This paper is devoted to the study of the history of the polygraph, its development at various
stages of the evolution of society and putting it to use in various countries. Particular attention
is paid to the achievements of scientists who lived or living in the former Soviet Union.

Ключові слова: поліграф, детекція брехні, історія виникнення поліграфа, застосування
поліграфа.

Брехня в мові і вчинках людини є тією тематикою, що стосується всіх сфер людської
комунікації, є частиною наших дій, вчинків. Кожна людина коли-небудь брехала собі або
іншим. Ця брехня могла мати місце у значущих сферах життя або бути просто безневинною
брехнею заради задоволення або сміху.

Брехуни існували завжди. Але там, де є брехун, рано чи пізно з’явиться людина, яка захоче
його брехню викрити, можливо, зрозуміти її причини або просто виявити для себе факт її
наявності.

Відповідно до одного з визначень, брехня – це навмисне спотворення істини. У європейській
культурі найбільш поширеним є визначення Блаженного Августина: „Брехня – це сказане з
бажанням сказати неправду”. По суті, вся людська історія побудована на брехні і обмані.
Протягом усього нашого буття ми часто стикаємося з брехнею в тих чи інших її проявах.
Мати у відносинах зі своєю дитиною іноді вдається до брехні, оберігаючи так її від будь-якої
негативної інформації. Діти повторюють цю турботу вже в зворотній послідовності, оберігаючи
спокій батьків. Брехня з різних мотивів уживається у нас вдома і на роботі, в колі друзів і
знайомих. Вона присутня в джерелах інформації і в суспільному житті. Її здавна
використовують правителі і політики різних часів і народів – чи на благо держави, чи в своїх
особистих інтересах [1].

У різні часи у різних народів існували свої методи верифікації брехні, досить різних видів
і способів виконання [2].

Необхідність виявити брехню виникла з того моменту, коли люди почали об’єднуватися в
співтовариства. Це завдання, як правило, вирішували найбільш мудрі члени спільноти – вожді,
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старійшини, шамани. З історії відомо, що у різних народів були вироблені спеціальні прийоми
і ритуали для визначення обману і виявлення брехуна.

Уже в ті далекі часи було помічено, що у людини, яка вчинила злочин через страх перед
можливим викриттям, відбуваються різні зміни фізіологічних функцій. Наприклад, у Давньому
Китаї підозрюваний у злочині піддавався випробуванню рисом: він повинний був набрати в
рот жменю сухого рису і вислухати обвинувачення. Вважалося, що якщо рис залишався в
роті сухим (від страху викриття припинялося слиновиділення), то вина підозрюваного була
доведеною.

Жорстокий спосіб для встановлення істини застосовувався випробуванням отрутами, які
не тільки визначали винного, але і як би з божественною невблаганністю карали його за
злочин. Зазвичай такий „судовий процес” починався з перевірки приготовленої отрути на
якій-небудь тварині (наприклад, на птахові), смерть якого підтверджувала його токсичність.
Потім її приймав сам чаклун, (це служило додатковим психологічним впливу на психіку
підозрюваного) і по черзі, в рівній дозі, всі піддослідні. У деяких випадках час між прийомом
отрути і очевидним його впливом заповнювався певними ритуальними діями. Як правило,
невинні залишалися живі, а винний вмирав. Тут смерть підтверджувала винність і відразу ж
була покаранням.

У даному випадку вважалося, що отрута подіє тільки на винного, у що вірили і людина, яка
дійсно вчинила злочин, і невинно обвинувачений.

Найбільш нешкідливим, але ефективним способом виявлення винного був метод з
використанням віслюка. Дана процедура полягала в наступному. У напівтемному приміщенні
прив’язували віслюка, попередньо змастивши йому хвіст фарбою. Підозрюваному необхідно
було зайти в приміщення й погладити віслюка по хвосту. Якщо тварина зареве –
„обстежуваний” винний. Творці цього „детектора” розраховували, що людина, яка вчинила
злочин, побоїться гладити віслюка, щоб той не закричав і не викрив його, тому руки його
будуть залишатися чистими.

Методика детекції брехні за допомогою „хвоста віслюка” в зміненому вигляді активно
використовувалася в деяких регіонах планети. Так, на Мадагаскарі в одному з племен чаклун
для встановлення осіб, причетних до вбивства тубільця, здійснював такий обряд: вбивав півня,
обскубував його і спалював пір’я. Потім він обмазував тушку півня попелом від пір’я і
наказував підозрюваним помацати його рукою – той, хто був причетний до вбивства, після
цього повинний був померти. Чаклун визначав винних по чистих руках.

Спосіб з півнем побутував колись і на Русі. Випробування проводилося в лазні, сараї, де
було слабке освітлення. Під перевернутим кошиком усаджували чорного півня, рясно
посипаного мілкоподрібленим деревним вугіллям. Півень повинний був подати знак, якщо
серед людей, що до нього доторкнулися, виявиться винний. Коли після випробування всі
піднімали руки, то у причетного до злочину вони виявлялися чистими [3].

Суворий метод, заснований на обмеженні слиновиділення при хвилюванні,
використовували араби. Вони пропонували підозрюваній особі доторкнутися язиком до
розпеченого клинку меча. Якщо людина хвилювалася, то в роті пересихало, язик не змочувався
слиною і отримував опіки, вказуючи тим самим на винність особи. Звичайно, важко уявити,
щоб до даної процедури спокійно ставилася навіть невинна особа.

Нещирість, брехня, обман об’єктивно існують у всіх сферах життєдіяльності людини, будь-
то в корисливих цілях або так звана „брехня в порятунок”. Але які б цілі брехня не переслідувала,
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людина завжди прагнула пізнати істину, протягом століть відшукуючи і удосконалюючи
прийоми її виявлення.

Одним із таких прийомів є психофізіологічний метод виявлення прихованої інформації, до
якого і відноситься поліграф. Суть цього методу дуже проста. Для того, щоб більш глибоко
його зрозуміти, треба заглянути в глиб історичного зародження психофізіологічного способу
детекції брехні [1].

Аналізуючи такі прийоми, можна зробити висновок про те, що спостерігачі вдаються до
контролю за динамікою окремих фізіологічних процесів (слиновиділення, рухова активність
рук). Як чутливі реєстратори фізіологічних змін використовували жменю рису, спеціально
підібране яйце з крихкою шкаралупою, гонг або що-небудь інше.

Реакція гострих психічних переживань людини може виявлятися і в багатьох інших
фізіологічних процесах. Наприклад, сам принцип діагностики по пульсу вже був добре відомий
з найдавніших часів у колі освічених людей.

В наш час, аналізуючи практику використання поліграфа, в 99 % випадків підозрювані, що
відмовилися від його проходження, виявляються винними, що підтверджує високу надійність
вказаних вище методів детекції брехні, якими користувалися наші предки.

Введення в роботу поліграфа кожного реєструючого параметра (каналу) також має свою
історію.

Науковці наводять випадок судового розгляду по обвинуваченню у вбивстві збирача
податків за часів китайської династії, яка правила десь у 2 500 році до н.е. Встановлення істини
стародавніми китайцями ґрунтувалося на інтуїтивному знанні і практичних спостереженнях
про взаємозв’язок між емоціями людини і супроводжуючими їх об’єктивними фізіологічними
змінами, зокрема змінами частоти пульсу. Зміни частоти пульсу підозрюваного під час дачі
ним свідчень служили для розпізнання його внутрішнього стану та винесення на його основі
вироку.

Лікар із Середньої Азії Абу Алі ібн Сіно (Авіценна, 980–1037) пропонував спостерігати за
пульсом підозрюваного при перерахуванні таких провокуючих слів, як назви вулиць, будинків,
імен і всього того, що пов’язаний із злочином. Відчувши переривчастий пульс, ключове
слово повторювалося в поєднанні з іншими, оскільки пульс міг перерватися випадково і якщо
вегетативна нервова система давала збій повторно, то робився висновок про причетність цієї
людини до злодіяння.

Араби цей метод часто використовували для виявлення невірності дружини і встановлення
особистості її коханця. Методика полягала в наступному: спеціально тренована людина
прикладала палець до артерії, після чого підозрюваній задавалися питання з іменами чоловіків,
які теоретично могли вступити з нею в інтимний зв’язок. Коли вимовлялося ім’я коханця, то в
результаті сильного емоційного напруження у неї різко змінювалася як частота пульсу, так і
кровонаповнення артерії і по цьому судили про винуватця. Використана нашими далекими
предками методика тестування згодом стала „пошуковим методом” і в даний час широко
використовується в практиці детекції брехні.

З незапам’ятних часів для визначення винності особи використовувався спосіб детекції
брехні, заснований на збільшенні амплітуди неконтрольованого скорочення м’язів – треморі
(рухової активності). Наприклад, при допиті підозрюваний повинний був тримати в руках
дуже крихке яйце птиці і відповідати на питання, що стосуються його причетності до
протиправної дії. Людину визнавали винним, якщо шкаралупа яйця лопалася [4, с. 103]. Адже
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рухова активність м’язів пальців рук при стресі посилюється і винна людина, сама того не
бажаючи, тисне на тендітну шкаралупу яйця.

В Індії підозрюваному в скоєнні злочину задавалися різні питання, що складаються з
нейтральних і значущих слів, пов’язаних з обставинами злочину. Підозрюваний повинний був
відповідати на ці питання і одночасно тихо ударяти в гонг. Було відзначено, що відповідь на
значиме слово супроводжується більш сильним ударом [5, с. 128].

Необхідно відзначити, що аж до кінця XX століття багато випробувань по встановленню
істини, переживши століття, зустрічалися у різних народів, що жили в різні часи і в значній
віддаленості один від одного [1].

Отже, як видно із зазначеного вище, людству з найдавніших часів були відомі методи і
засоби встановлення істини, що були доступні в ті часи і мали значне поширення. Процедури
проходження випробувань по встановленню істини докладно описані в літописах народів
різних країн.

Звичайно, зміни фізіологічних реакцій підозрюваних або обвинувачених у вчиненні
злочинів могли бути викликані не тільки страхом покарання за скоєні злочини, а й страхом
неправильної інтерпретації суддями результатів проходження випробування. Однак вони
засновані на знаннях про реальні можливості організму людини. В основу цього механізму
закладено об’єктивно існуючий психофізіологічний феномен взаємозв’язку між емоціями
людини і супроводжуючими їх об’єктивними фізіологічними змінами, які не піддаються
свідомому, вольовому контролю.

Усім знають про такі відчуття, коли від страху, хвилювання блідне або червоніє обличчя,
пересихає в горлі, завмирає серце, перехоплює або частішає дихання, піднімається волосся
на шкірі, і вона покривається „мурашками”, на лобі або скронях виступає піт, з’являється
тремтіння губ, пальців рук, колін, відбуваються зміни в голосі (змінюється тембр, починається
заїкання, взагалі буває важко вимовити слово).

До цього часу в народі побутують такі вислови, як „у страху очі великі”, „від хвилювання
пересохло у горлі”, „щоб мені вдавитися, якщо я брешу”, „бреше і не червоніє”, „від жаху
волосся стало дибки”, „від страху завмерло серце” або „сперло дихання”, „ноги стали
ватяними”, „мурашки поповзли по тілу”, „бігають” очі у брехуна. Такі висловлювання вказують
на те, що деякі емоційні стани людини (страх, хвилювання тощо) досягають вищого рівня
емоційної напруженості – психологічного стресу – і супроводжуються вираженими
фізіологічними змінами, якими людина свідомо керувати не може або це буває дуже важко.

Розглянуте вище лише механічне використання зовнішніх проявів людини без наукового
осмислення всього складного механізму психофізіологічних реакцій, їх внутрішньої природи
в розумовому процесі і організмі людини не дозволяє належно оцінити можливість
практичного застосування зазначених методів і засобів, насамперед з погляду належності,
допустимості та достовірності отриманих за їх допомогою результатів.

Тільки на початку XVIII ст. були закладені природничонаукові і теоретичні передумови
для психофізіологічних методів виявлення у людини приховуваної інформації з метою
встановлення істини. Однією з перших наукових публікацій, присвячених зазначеній
проблематиці, можна вважати трактат англійського романіста, журналіста і памфлетиста
Даніеля Дефо „Ефективний проект безпосереднього попередження вуличних пограбувань і
припинення всяких інших заворушень ночами”, який був опублікований у 1730 році. Великий
романіст звернув увагу на те, що у злодія існує тремтіння (тремор) у крові, який при перевірці
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викриє його. Тобто, якщо при дачі показань перевіряти пульс підозрюваного, то хвилювання
за винність у скоєнні злочину приведе до його прискорення, а отже, і вкаже на причетність
людини. Сам принцип діагностики психічно значимого по пульсу був добре відомий у колі
освічених людей того часу [6, с. 55].

Початком створення кількісних методів психодіагностики потрібно вважати другу половину
XIX ст., коли під керівництвом німецького психолога Вільгельма Вундта в 1879 р. у місті
Лейпцигу була створена перша в світі експериментальна психологічна лабораторія, де з метою
психодіагностики стали застосовувати технічні пристрої та прилади.

Як науковий метод вивчення процесів свідомості, широко застосовували метод
асоціативного експерименту, який був уперше запропонований Ф. Гальтоном у 1879 р., а в
подальшому вдосконалений В. Вундтом і К. Юнгом. Тест вимагав від випробуваного швидкої
реакції на запропоноване слово-подразник – перше слово, що спало на думку з одночасним
натисканням на кнопку приладу, що фіксує час його реакції. Ф. Гальтон склав список із 75
слів, кожне з яких повинно було сприйматися по одному, і включав секундомір. Після того, як
виникала якась асоціація до названого слова, він зупиняв секундомір і записував результат,
порівнюючи з нейтральними словами [7, с. 859–860].

А поштовхом для розвитку технічних засобів інструментальної психофізіологічної
діагностики людини можна вважати дослідження італійського фізіолога Анжело Моссо, який
продемонстрував досліди по зміні тиску крові і частоти пульсу залежно від змін внутрішньої
емоційної напруженості люди [2].

Ініціатором та автором перших досліджень інструментальної детекції брехні в СРСР у 20-
ті роки XX ст. був О.Р. Лурія, що працював у той час у психологічній лабораторії, що була
створена в 1927 р. при Московській губернській прокуратурі. О. Р. Лурія вивчав можливості
застосування експериментальних методів психології для розкриття кримінальних злочинів, і
був розробником принципів роботи апарату, названого „викривач брехні” [8, с. 4].

Як доповнення, до асоціативного експерименту була введена реєстрація швидкості реакцій
випробуваного на слова-подразники, які мають емоційне забарвлення або нейтральний
характер. Дослідження О. Р. Лурії в Росії були першими дослідженнями, що стосувалися такого
широко відомого методу опитування з використанням поліграфа, як непрямий метод [9, с. 27].

У зв’язку з державним запитом, у кінці 1960-х років, під керівництвом академіка
П. В. Симонова були проведені дослідження по апаратній детекції брехні, виконані кандидатом
медичних наук В. М. Наумовим і А. А. Занічевим, робота яких завершилася захистом першої
в СРСР кандидатської дисертації, присвяченої психофізіологічним методам детекції брехні.

У СРСР в Головному розвідувальному управлінні Генерального штабу поліграф
використовувався з кінця 1960-х років.

У 1975 році за наказом голови КДБ СРСР Ю. В. Андропова організуються спеціальний
підрозділ з прикладного застосування психофізіологічного методу „детекції брехні”,
керівниками якого були призначені кандидат технічних наук Ю. К. Азаров і психіатр В. К. Носков.

У 1976 році співробітники ВНДІ радянського законодавства Міністерства юстиції СРСР
Г. А. Злобін і С. А. Яні опублікували свою статтю „Проблеми поліграфа”, присвячену технічній
обґрунтованості, соціальної, правової та політичної допустимості застосування поліграфа в
розслідуванні злочинів, і прийшли до висновку, що дана тематика цілком дозріла для глибоких
наукових досліджень та їх практичного застосування [10, с. 136]. Ця стаття була розкритикована
багатьма науковцями.
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Проти нетрадиційних методів розкриття злочинів, і зокрема, проти використання поліграфа,
виступав A. M. Ларін. У своїй ранній роботі він поставив в один ряд з поліграфом допит під
гіпнозом, наркоаналіз та одорологічні методи ідентифікації злочинця [11, с. 297].

З критикою поглядів А. М. Ларіна і на підтримку застосування поліграфа при розслідуванні
злочинів виступав Р. С. Бєлкін. Він писав про те, що криміналістика в Росії стала
деідеологізованою, тобто наукою про засоби, прийоми і рекомендації з розкриття,
розслідування та попередження злочинів. Засоби і методи західної науки стали успішно
використовуватися в нашій країні. У ряді цих методів поліграф займає одне з провідних
місць [12, с. 12].

У 1975 році Голова КДБ СРСР Ю. В. Андропов підписав наказ про організацію в структурі
органів державної безпеки профільного підрозділу з проведення поліграфічних перевірок та
навчання агентури методам протидії інструментальної „детекції брехні”.

Офіційно ж з початку 30-х і аж до 90-х років ХХ ст. поліграф вважався більшістю радянських
учених не більше ніж „засобом поліцейського тиску”, методика трактувалася як
неприпустимий психологічний тиск на особистість, що давало суду можливість спотворювати
реальні факти.

У Росії тільки в березні 1993 року прокуратура та міністерство юстиції дали хід
використанню методу поліграфічного тесту в діяльності органів, що здійснюють оперативно-
розшукову роботу [2].

Розвиток науки сприяв значним змінам звичних методів фіксації брехні, провівши людину
від методів детекції брехні за допомогою сухого рису та пофарбованого хвоста віслюка до
високотехнологічної апаратури, здатної зафіксувати найменші зміни фізіології людини. І якщо
перший детектор брехні, розроблений Джоном Ларсоном, міг фіксувати всього три
фізіологічні показники (зміна дихання, пульсу і тиску), то в наш час поліграф у процесі
тестування здатний охопити і зафіксувати зміни близько 50 фізіологічних характеристик,
привносячи нові можливості в якість і достовірність поліграфічного тестування.
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Стаття присвячена характеристиці окремих питань щодо історії становлення
кримінально-процесуального законодавства та методики розслідування професійних
злочинів, вчинених медичними працівниками.
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Об’єктивно пізнати суть і закономірності будь-якого процесу не можна без
ретроспективного аналізу. Це стосується також і діяльності правоохоронних органів у боротьбі
із злочинністю. Інститут притягнення до кримінальної відповідальності за професійні злочини
медичних працівників зародився в примітивних формах з найдавніших часів, що зумовлено
наявністю проблем зі здоров’ям, які існують незалежно від періодизації розвитку людства. На
окремих етапах у різних народів існували діаметрально протилежні підходи до притягнення до
кримінальної відповідальності лікарів.

Нині історія становлення інституту притягнення до кримінальної відповідальності за
злочини, вчинені медичними працівниками, на території України не є належним чином
дослідженою. У наукових публікаціях можна зустріти лише характеристику формування
інституту кримінальної відповідальності за дану категорію протиправних діянь. Тому метою
цієї статті є характеристика окремих періодів розвитку кримінально-процесуального
законодавства та становлення методики розслідування відповідної категорії злочинів.

Періодизацію юридичної відповідальності медичних працівників в Україні пропонують
визначати відповідно до періодів регулювання медичної діяльності: 1) Х–ХVІІ століття; 2) період
правління Петра І; 3) період розквіту російської імперії з сер. ХVІІІ до поч. ХХ століття;
4) радянський період (1917–1991 рр.); 5) сучасний період становлення та розвитку кримінальної
відповідальності медичних працівників у незалежній Україні (з 1991року і до сьогодні) [1, с. 63;
2, с. 175].

Отже, зі становленням держави Київська Русь медична діяльність регламентується як
усталеними звичаєвими правилами, так і правовими документами. При цьому розрізняють
декілька форм медичної діяльності, які в одних джерелах виділяють як ремісницько-
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медицинську практику приватного характеру, медичне опікування та лікарняну
допомогу [2, с. 175], в інших – народну (регулюється морально-етичними нормами),
монастирську (регламентується „Церковним уставом” Володимира Святославовича) та
світську медицину (регламентується нормами Руської правди) [1, с. 64]. При цьому до
несприятливих наслідків лікувальної діяльності ставлення було досить толерантним, оскільки
відповідно до Руської правди за завдану пацієнтові шкоду лікар ніс лише матеріальну
відповідальність – оплата штрафу та компенсація потерпілому грошима за завдані здоров’ю
збитки [3, с. 483].

За часів Московської держави важливу роль відігравав так званий Аптекарський приказ як
центральний орган управління медичною справою, створений у 1581 році. Аптекарський
приказ керував усією лікарською та аптечною справою, будучи спочатку лише одним із
відділів складного придворного господарства, згодом перетворившись в адміністративний та
судовий орган у межах своєї компетенції. Орган відав медичною частиною і разом із тим
розглядав усі судові справи, що стосувалися лікарів та аптекарів, зокрема давав висновки про
правильність лікування лікарями або особами, які не мали права займатися
лікарюванням [4, с. 14].

У сучасному розумінні правова регламентація лікарської діяльності відзначається
прийняттям у 1597 році „Судебника”, що є першим російським зводом законів [5, с. 33]. У
період з 1686 по 1700 роки було видано ряд указів, що увійшли у Повне зібрання законів
Російської імперії під назвою „Боярський приговор”. О наказании незнающих медицинских
наук, и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняющих смерть больным.
Фактично „Боярский приговор” став першим законом, де передбачалася відповідальність за
неналежне лікування людей [2, с. 176].

Важливі перетворення щодо методики розслідування професійних злочинів, учинених
медичними працівниками, відбувалися за період правління Петра І, який зрівняв професійні
медичні правопорушення зі злочинами. Разом із цим формується інститут судово-медичної
експертизи для дослідження померлих і живих осіб, що позитивно відобразилося на діяльності
осіб, які розслідували злочини у сфері медичної діяльності [5, с. 34].

Так, законодавчо було закріплено в 1714 році в Артикулах Воїнських, що входили до другої
частини Військового Статуту Петра І, розпорядження про залучення лікарів до вирішення
судом питань, що вимагали спеціальних медичних знань [4, с. 15]. Військовим статутом також
було узаконено обов’язковий розтин мертвих тіл, у тому числі і у випадках неправильного
лікування, що заклало основи становлення судово-медичних знань і наукової розробки заходів
для попередження медичних правопорушень [6, с. 17]. Водночас із цим Морський Статут
1720 року передбачав експертизу симуляцій, покарання лікарів за професійні злочини,
зобов’язував здійснювати лікарський огляд мертвих людських тіл тощо. Поховання дозволялося
лише після опису та дослідження трупа [4, с. 15].

На початку ХVІІІ століття існували медико-адміністративні заклади – фізикати, а лікарі, що
там працювали, називалися штадт-фізиками. Вони вирішували всі питання лікарської
експертизи, як судово-медичної так і військово-медичної. Необхідно зазначити, що порядок
проведення експертизи трупа, в тому числі, і при розслідуванні злочинів, учинених медичними
працівниками, характеризувався такими етапами. Так, лікарі, що здійснювали розтин трупа,
не роблячи висновків, подавали протоколи розтину до фізикату. Надалі штадт-фізик на основі
протоколу складав висновок. Якщо в правоохоронних чи судових органів виникали запитання
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щодо висновку, то ініціювалася переписка між ними та штадт-фізиком, а не лікарем-
прозектором. Вищим адміністративним медичним органом на території Російської імперії (в
тому числі сучасної України) у той час була Медична канцелярія, заснована в 1725 році і
перейменована в 1763 році в Медичну колегію. Даний орган охоплював усі питання щодо
медичної справи, а щодо складних судово-медичних питань Медичною радою скликалися
спеціальні комісії з висококваліфікованих лікарів [5, с. 16].

У період правління Миколи І законодавчо було змінено статус лікаря, оскільки їх було
прирівняно до чиновників. Крім того, було закріплено, що лікарі повинні надавати медичну
допомогу людині незалежно від соціального чи матеріального стану [1, с. 66].

Комплексно до питання надання медичної допомоги підійшли з прийняттям у 1861 році
Лікарського статуту, що визначав права, обов’язки та професійну кваліфікацію лікарів. Даним
актом на медичний департамент Міністерства внутрішніх справ було покладено нагляд за
порядком реалізації медичної практики, особливо за тим, щоб лікування здійснювалося
випробуваними лікарями, а не „шарлатанами” [7]. Нормативне закріплення прав та обов’язків,
а також вимог до кваліфікації лікарів полегшували діяльність уповноважених правоохоронних
органів при розслідуванні злочинних фактів неякісного надання медичної допомоги.

Загалом законодавство Російської імперії ХІХ – поч. ХХ ст. детально регулювало питання
відповідальності суб’єктів, що діяли у медичній сфері через установлення заборонних норм,
проте окремої норми, яка б передбачала кримінальну відповідальність за неналежне виконання
професійних обов’язків медичними працівниками, не було. Так, в „Уложенні про покарання”
містилися приписи про відповідальність за недозволене та неправильне лікування; за
невиконання обов’язків лікарями, акушерами та повитухами тощо [8, с. 181–182].

Проте притягнути на практиці до кримінальної відповідальності медика було не просто.
Згідно з Статутом кримінального судочинства 1864 року слідство передавало справу
медичного працівника для оцінки до лікарської управи чи медичної ради [9, с. 529]. Це було
пов’язано із такими явищами, як кругова порука серед медичних працівників і пануванням
принципу непогрішності лікаря.

Радянський період боротьби із злочинами, вчиненими медичними працівниками, є досить
суперечливим, оскільки супроводжувався репресивними заходами відносно інтелігенції, куди
відносили і лікарів. Кримінальна відповідальність лікарів регламентувалася кримінальними
кодексами УРСР 1922, 1927, 1960 років, до якої вони притягувалися відповідно до норм
кримінально-процесуальних кодексів УРСР 1922, 1927 та 1960 років. Ні один лікар у СРСР,
згідно з наказом прокурора СРСР № 157-3 від 11 серпня 1939 року, не міг бути притягнутий до
кримінальної відповідальності за відсутності санкції прокурора союзної республіки, автономної
республіки, краю, області, а в Москві та Ленінграді – за санкцією прокурорів цих міст [10, с. 15].

17 квітня 1924 року Рада Народних Комісарів УРСР видала постанову „Про правила, що
регулюють професійну роботу медперсоналу”. У ній уперше визначено обов’язки та права
медичних працівників, порядок оперативного втручання, зазначено, які документи має право
видавати лікар тощо. З погляду методики розслідування професійних злочинів, учинених
медичними працівниками, органи розслідування та судово-медичні експерти отримали
нормативний законодавчий документ, посилаючись на який, можна було добре обґрунтувати
експертні висновки в разі проведення судово-медичних експертиз стосовно притягнення до
відповідальності медичних працівників за їх професійні правопорушення [4, с. 37].



256                                                                                                             Право

Водночас висловлюються зауваження, що кожного разу, при підозрі на правопорушення
лікаря, слідчий призначає судово-медичну експертизу, але не скрізь є висококваліфіковані
спеціалісти. Тому більшість судових медиків дотримувалися позиції про організацію в
університетських містах комісії в складі досвідчених лікарів і професорів, представників
професійного союзу, яка до суду повинна була розглядати справи щодо звинувачення лікаря,
а в складних випадках направляти справу до наркомздраву. Н. І. Іжевський ділиться досвідом
проведення таких експертиз у Ленінграді з широким залученням професури, з попереднім
обговоренням з нарслідчими, які поповнюють, коли це необхідно, матеріал. Майже завжди
запрошують на засідання лікаря, для надання додаткових пояснень, та потерпілого [11].

Я. Л. Лейбович у 1926 році зауважував, що „лікарські справи” стали порушуватися значно
частіше, ніж раніше, проте вироки стали більш пом’якшуючими для медиків. Він відзначає,
що одноособова експертиза по „лікарській справі” ненормальна та шкідлива для правосуддя,
пропонуючи створювати експертні комісії для проведення судових-медичних експертиз по
даній категорії кримінальних справ [12].

Унаслідок таких зауважень було прийнято Циркуляр Народного комісаріату юстиції РРФСР
та Народного комісаріату охорони здоров’я РРФСР № 13 від 11 січня 1928 року, відповідно до
якого судово-медична експертиза доручалася обласному, крайовому, республіканському,
автономної чи союзною республіки Бюро судово-медичних експертиз. Відповідні дослідження
повинні були проводитися комісією під головуванням начальника бюро з обов’язковою участю
в комісії спеціалістів з високою кваліфікацією в тих галузях медицини, до якої відноситься
зміст конкретної справи [10, с. 15].

Проте дане положення майже не виконувалося, у зв’язку із чим у 1957 році на
ІІІ Всесоюзному зібранні судово-медичних експертів пролунала заява проти „неправильної
практики, коли спеціалісти не вводяться до складу комісії, а з ними лише консультуються”. На
підставі цього було прийнято Інструкцію Головного судово-медичного експерта СРСР від 12
січня 1959 року „Про роботу судово-медичних експертних комісій”, яка повноправними її
членами визначала лікарів-спеціалістів, запрошених для експертного дослідження [13, с. 119–
120].

Отже, наведені вище нормативні акти, а також Положення про проведення судово-медичної
експертизи 1934 року та Інструкція про проведення судово-медичної експертизи в СРСР 1952
року імперативно встановлювали, що у справах про професійні злочини медичних працівників
експертиза повинна проводитись виключно комісією [13, с. 119–121].

Такі законодавчі зміни безперечно мали позитивний вплив на формування та розробку
методики розслідування злочинів, що вчинялися медичними працівниками у зв’язку з
виконанням професійних функцій, оскільки судово-медична експертиза може з суто
медичного погляду оцінити вірність і достатність заходів, ужитих медиками щодо конкретної
патології особи для її лікування. Комісійність провадження експертних досліджень зумовлена
тим, що лікувальна діяльність є багатовекторною, оскільки в більшості випадків медичну
допомогу надають лікарі не однієї, а кількох спеціальностей. Разом з тим судово-медичний
експерт, хоча володіє спеціальними медичними знаннями, проте його не можна вважати
освідомленим у всіх сферах медичної діяльності, а тому залучення лікаря-спеціаліста дало
можливість отримувати більш об’єктивні, практично та науково зумовлені висновки.

З прийняттям Кримінального кодексу УРСР 1960 року склади злочинів, за якими могли
бути притягнуті до кримінальної відповідальності лікарі, дещо розширилися. Серед групи
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злочинів проти життя, здоров’я, волі та гідності особи виділимо незаконне проведення аборту,
ненадання допомоги хворому особою медичного персоналу. Пізніше кодекс було доповнено
ще цілим рядом статей, проте кримінальна відповідальність за неналежне виконання
професійних обов’язків медичними працівниками не була передбачена і в даному
Кримінальному кодексі.

Щодо процесуальної регламентації, то відповідно до Кримінально-процесуального кодексу
УРСР від 28.12.1960 року та Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 13.06.1963 року
досудове (на той час – попереднє) слідство у справах про злочини, вчинені медичними
працівниками, провадилося слідчими прокуратури.

У 1970–1980 роках склалася певна практика розслідування та судово-медичної експертизи.
Кримінальні справи щодо медичних працівників не стали порушуватися відразу після
надходження сигналу про професійне правопорушення, а попередньо обов’язково
проводилася спеціальна перевірка, за результатами якої приймалося рішення про порушення
кримінальної справи або відмови в її порушенні. Судово-медична експертиза проводилася
тільки групою експертів на чолі з начальником Бюро СМЕ, а для виконання такого виду
експертиз було створено спеціальний відділ складних експертиз [12].

Після прийняття в 2001 році нині діючого Кримінального кодексу України структура
професійних злочинів, учинених медичними працівниками, дещо змінилася. Зокрема, вперше
передбачено кримінальну відповідальність медичних працівників за неналежне виконання
професійних обов’язків медичними та фармацевтичними працівниками. Відповідно до ч. 2
ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу України кримінальне провадження по справах,
передбачених ст. 140 Кримінального кодексу України в період з 2001 по 2007 роки здійснювали
слідчі органів прокуратури. Після внесення до ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу
України змін, згідно з Законом України від 19.04.2007 року № 965-V „Про внесення змін до
ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу України”, ця категорія злочинів віднесена до
підслідності слідчих органів внутрішніх справ.

Нині нових змін зазнаватиме методика розслідування злочинів, вчинюваних медичними
працівниками, зокрема неналежного виконання ними професійних обов’язків при наданні
медичної допомоги. Це зумовлено тим, що Кримінально-процесуальний кодекс України, що
набирає чинності 19 листопада 2012 року закріплює принципово новий порядок
кримінального провадження, що має як свої позитивні, так і негативні сторони. Тому виникає
необхідність у розробці нових методик розслідування, оскільки кримінально-процесуальний
закон регламентує ким і як саме з процесуального погляду має проводитися розслідування, а
відповідь на питання, які засоби, методи, прийоми доцільно застосовувати в межах проведення
кожної слідчої дії – завдання криміналістичної науки.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
У статті досліджено різні думки вчених-криміналістів щодо  визначення поняття

криміналістичного забезпечення розслідування злочинів.

The article examines different perspectives of forensic scientists as to the definition of nature
of criminalistics providing investigation of financial fraud.

Ключові слова: забезпечення, криміналістичне забезпечення, впровадження.

Головною метою криміналістики є сприяння в боротьбі зі злочинністю. Досягнення
зазначеної мети можливе шляхом розробки криміналістичних прийомів, методів і
рекомендацій розкриття, розслідування та запобігання злочинам, забезпечення ними в
достатній кількості правоохоронних органів. При цьому розроблені прийоми, методи і
рекомендації повинні бути реально здійсненними і дієвими в певних ситуаціях.

Забезпечення діяльності правоохоронних органів відповідними криміналістичними
рекомендаціями щодо виявлення та розслідування злочинів є одним із самостійних напрямів
розслідування злочинів.

Процес формування теорії криміналістичного забезпечення розслідування злочинів ще
не завершено. У наукових колах донині точаться численні дискусії щодо поняття, структури та
змісту криміналістичного забезпечення. Щодо сутності криміналістичного забезпечення
розслідування злочинів, то термін „забезпечення” розглядається в досить поширеному значенні
цього слова, як „постачання чогось в достатній кількості”. Виражене прикметником визначення
„криміналістичне” вказує на зв’язок з наукою криміналістикою. Зміст криміналістичної науки
складають криміналістичні знання. Вони є результатом пізнання нею закономірностей, що
складають предмет криміналістики, і матеріалізації цього результату у вигляді запропонованих
практиці засобів, методів і рекомендацій щодо розкриття та розслідування злочинів [1, с. 3].

Виходячи із загальновживаного значення слів, можна сформулювати поняття
„криміналістичного забезпечення” як „постачання” криміналістичними знаннями посадових
осіб, які беруть участь у розслідуванні злочинів. Дане поняття потрібно розглядати не як
матеріальне забезпечення криміналістичними рекомендаціями та засобами,  а як процес їх
розробки та надання вказаним особам.

Уперше до поняття криміналістичного забезпечення звернувся В. Г. Коломацький,  який
в кінці 70-х на початку 80-х років XX століття підготував відповідну лекцію в Академії МВС
СРСР [2, с. 19], в якій було запропоновано таке визначення: „Криміналістичне забезпечення
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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” [3, с. 62]. Потреба в розробці та
впровадженні цього поняття в сферу наукових досліджень і навчальний процес була викликана
необхідністю більш ефективно використовувати методичні і тактичні рекомендації
криміналістичної науки, а також застосовувати методи і засоби криміналістичної техніки, які
на той час істотно відставали від потреб боротьби зі злочинністю.

Зміст визначення В. Г. Коломацького дозволяє стверджувати, що криміналістичне
забезпечення – це насамперед система, яка має в своїй структурі взаємопов’язані елементи,
кожний з яких може бути розглянуто окремо, при цьому тільки їх сукупність буде утворювати
криміналістичне забезпечення як дієвий і цілісний механізм розкриття, розслідування та
попередження злочинів.

Згодом ідеї та положення криміналістичного забезпечення розслідування злочинів
отримали визнання і подальший розвиток у наукових дослідженнях і роботах учених-
криміналістів, при цьому визначаючи розглянуту категорію не тільки для всієї криміналістичної
діяльності, але і по окремих її напрямах [4].

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 [5, с. 64], по суті, замінюючи лише систему „впровадження … знань, втілених в
уміння”, системою „знань і заснованих на них навичок і вмінь”.

Далі В. Г. Коломацький піддає сумніву можливість віднесення криміналістичного
забезпечення до предмета криміналістики, оскільки розвиваючи саме поняття, переконується
в тому, що криміналістичне забезпечення є одним із елементів системи управління діяльністю
органів, які здійснюють боротьбу зі злочинністю [2, с. 19–21].

Відмінність між запропонованими визначеннями полягає в тому, що Р. С. Бєлкін
криміналістичне забезпечення розглядає у статиці, як систему криміналістичних знань, а
В. Г. Коломацький – у динаміці, як систему впровадження. Позиція Р. С. Бєлкіна стала
результатом дискусії з А. Я. Гінзбургом, який у 1974 р. відніс впровадження криміналістичних
рекомендацій у практику боротьби зі злочинністю до приватних завдань криміналістики [6,
с. 79].

Така позиція не набула широкої підтримки наукової спільноти, за винятком деяких авторів.
На нашу думку, слово „впровадження” Р. С. Бєлкін не включив у визначення тому, що він не
відносив до завдань криміналістики впровадження криміналістичних рекомендацій, вважаючи,
що впровадження криміналістичних рекомендацій у практику – це вже використання
результатів розвитку науки [7, с. 227]. Отже, цей підхід також не позбавлений вад. Адже, щоб
щось використовувати або застосовувати, це „щось” необхідно спочатку розробити і
впровадити.
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У цілому позиції В. Г. Коломацького і Р. С. Бєлкіна стали дотримуватися багато авторів.
Деякі з них вносять редакційні зміни до розглянутих визначень, інші критикують і вносять свої
зауваження щодо формування поняття криміналістичного забезпечення.

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 деяким
важливим обставинам:

а) самі по собі криміналістичні знання та вміння не виникають, вони формуються в процесі
певної діяльності (наукової, навчальної); б) такі знання та вміння реалізуються знову ж таки в
діяльності з розкриття та розслідування злочинів; в) застосовувати криміналістичні засоби,
методи і технології можна лише тоді, коли вони розроблені й впроваджені в практику. А це
також діяльність; г) нарешті, всі ці напрями діяльності – не самоціль. У практиці боротьби зі
злочинністю реалізуються їх результати, практика визначає їх зміст (цілі, завдання, форми),
виходячи зі своїх повсякденних потреб” [8, с. 28–29].

На нашу думку, потрібно погодитися з В. О. Волинським, що  криміналістичні знання та
вміння не виникають самі по собі, вони формуються в процесі певної діяльності і для розкриття
змісту визначення криміналістичного забезпечення за допомогою вказівки на даний вид
діяльності (формування криміналістичних знань) цього недостатньо. Водночас ми вважаємо,
що формування (створення, розробка) криміналістичних знань передує власне
криміналістичному забезпеченню. Крім того, реалізація в діяльності по розкриттю та
розслідуванню злочинів знань і вмінь, а також „визначення їх змісту (цілі, завдання, форми),
виходячи зі своїх щоденних потреб” є похідним від криміналістичного забезпечення.

Крім того, серед науковців ведуться певні дискусії щодо доцільності розвитку теорії
криміналістичного забезпечення та віднесення її до предмета криміналістики. Так, В. П. Бахін
заперечуючи право цього терміна на існування в системі криміналістики, стверджує, що за
новою назвою випливає, по суті, колишній зміст, тобто криміналістика сама по собі і є
криміналістичним забезпеченням. Іноді в зв’язку з цим піддається сумніву і термін
„забезпечення” [9, с. 9]. С. І. Соболевська зазначає, що їй „не зовсім зрозуміло, який зв’язок
даної діяльності з криміналістикою і, зокрема, з предметом даної науки”. Така діяльність, на її
думку, прив’язана швидше „до предмета дослідження будь-якої іншої науки, наприклад науки
управління, ніж до предмета криміналістики” [10, с. 280–286].

На перший погляд, за межами предмета криміналістики як науки „про закономірності
механізму злочину, виникнення інформації про злочини його учасників, закономірності
збирання, дослідження, оцінки і використання доказів…” [11, с. 42] залишаються діяльність з
криміналістичної підготовки суб’єктів розкриття і розслідування злочинів, питання організації
їх роботи, створення криміналістичної техніки, її впровадження в практику, вдосконалення
нормативно-правової бази, яка регламентує її застосування та ін.

Проте проблема криміналістичного забезпечення набагато складніша за своїм змістом і
структурою, принаймні, з погляду розв’язуваних завдань, систему яких у загальному вигляді
можна представити так:

а) науково-дослідні завдання, вирішення яких спрямовано на вдосконалення складових
криміналістичного забезпечення (криміналістичних методів, засобів, рекомендацій, правового
регулювання їх застосування тощо);
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б) організаційно-управлінські, або „зовнішні” щодо предмета криміналістики в його
загальноприйнятому тлумаченні завдання. У своїй основі вони пов’язані з впровадженням
сучасних досягнень науки і техніки в практику розкриття та розслідування злочинів;

в) завдання щодо використання криміналістичних методів, засобів і рекомендацій в
повсякденній практиці розкриття та розслідування злочинів [12, с. 77–78].

Але, якщо розглядати криміналістику в розрізі спільного завдання і як форму реалізації
соціальних функцій як науки, яка покликана сприяти своїми засобами  та методами боротьбі
зі злочинністю, то все виглядає по-іншому. До таких функцій А. Ф. Волинський та І. В. Тішутіна
відносять творчі, впроваджувальні (включаючи, освітні) і діяльнісні [13, с. 7]. У рамках цих
функцій криміналістика  займається не тільки науковими розробками і дослідженнями в межах
свого предмета, а й сприяє впровадженню результатів своїх розробок у практику розкриття і
розслідування злочинів.

Однак однозначної відповіді на питання про те, чи повинна криміналістика брати участь
ще й у діяльності з впровадження результатів своїх розробок у практику немає. Стосовно
цього В. Я. Колдін зазначає, що „наукова розробка будь-яких криміналістичних рекомендацій,
засобів, методів, технологій обов’язково включає етапи впровадження” [14, с. 19]. Значимість
цього завдання особливо наочно проявляється у вимогах до дисертаційних досліджень, які не
приймаються до захисту без актів впровадження наукової продукції. Заперечуючи проти
такої постановки питання, В. П. Бахін пише, що „організаційно це в абсолютній більшості
випадків неможливо. Впровадження – це складний технологічний процес, займатися яким
співробітники криміналістичних центрів, лабораторій не мають ні часу, ні стимулів” [9, с. 21].

З позицією автора можна погодитися частково, адже терміном „впровадження”
визначається як процес доведення криміналістичної продукції до споживачів, так і процес  її
використання останніми в практичній діяльності. Як відомо, завдання криміналістики полягає
не у впровадженні сучасних досягнень науки і техніки в практику розкриття та розслідування
злочинів, а в науковому забезпеченні цього впровадження, суть якого полягає в тому, що у
формі криміналістичного забезпечення мова йде про впровадження як про одну із функцій
даної системи і про роль криміналістики в її реалізації, а не в контексті завдань окремих
співробітників або дослідників. Упровадження криміналістичної продукції розглядається як
практична діяльність відповідних суб’єктів, яка, крім криміналістичного забезпечення,
потребує організаційного, матеріально-технічного, правового, інформаційного та інших видів
забезпечення. Отже, можна стверджувати, що погляди поважних учених заслуговують уваги.

Стосовно цього також можна навести висловлювання С. М. Єсіна: „… при всій значущості
теоретичних установок, предмет її (криміналістики) досліджень характеризується насамперед
реаліями практики, яка набагато складніша і різноманітністю будь-якої теорії” [15, с. 19].
Соціальна спрямованість криміналістики зумовлює необхідність її розвитку з урахуванням
вимог і потреб практики виявлення та розслідування злочинів, в зв’язку з чим доречно буде
зауважити, що ці потреби змінюються залежно від безлічі факторів, пов’язаних із процесами,
що відбуваються в суспільстві.

Відповідно з часом може зазнати змін і сам предмет криміналістики, який через
перераховані вище причини не може бути статичним. Прикладом таких змін може бути те,
що в даний час сама структура криміналістики подається деякими науковцями в зміненій
формі (не в чотирьох, а в п’яти розділах) [16].



Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право),  4(59) 2012 263

Отже, криміналістичне забезпечення фактично виступає своєрідною формою реалізації
соціальних функцій криміналістики, є сполучною ланкою між наукою і практикою. Розроблення
нових і вдосконалення вже існуючих криміналістичних засобів, методів і рекомендацій – одне
з основних завдань криміналістики, але вона не може виступати як самоціль. Ефективність
таких розробок проявляється через практику використання їх результатів у розкритті та
розслідуванні злочинів, що пов’язано з їх апробацією, впровадженням, з організаційним і
правовим забезпеченням та з підготовкою фахівців, здатних професійно грамотно
використовувати сучасні досягнення криміналістики.

На нашу думку, вирішення багатьох проблем, що виникають у рамках криміналістичного
забезпечення розслідування злочинів, перебуває на межі криміналістики та інших наук, проте
тільки криміналістика зацікавлена в практичній реалізації відповідних рекомендацій та
пропозицій, у результатах впровадження сучасних досягнень науки і техніки в практику
розкриття і розслідування злочинів. Саме цим і можна пояснити відсутність єдності думок
щодо поняття та змісту криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, що, в свою
чергу, свідчить про новизну даної проблеми.
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Статтю присвячено проблемі визначення юридичної природи інституту громадянства,
зокрема з’ясуванню питання щодо громадянства ЄС – це інститут міжнародного права
чи внутрішнього права Європейського Союзу. Встановлено підходи вчених щодо сутнісних
характеристик даного правового феномену. Виокремлено характерні ознаки громадянства,
що дозволяють виділити міжнародно-правову складову цього юридичного явища. На
підставі з’ясованих особливостей, встановлено, що завданням міжнародного права в галузі
громадянства є встановлення правил, яких держави, у разі їх участі в тих або інших
спеціальних міжнародних угодах, повинні дотримуватися при внутрішньому регулюванні
громадянства.

The article deals with the definition of the legal nature of citizenship in particular clarify the
question what exactly is the EU citizenship: Institute of international law or domestic law
institution of the European Union. It was established approaches of scientists on the essential
characteristics of this legal phenomenon. It was identified the characteristics of citizenship
which allowed to single out the international legal component of this legal phenomenon. On the
ground of  the determined features, it was found that the task of the international law of citizenship
is establishing rules, that states, if its participate in certain specific international agreements,
must comply with in the internal regulation of citizenship.

Ключові слова: громадянство, права, обов’язки, інтеграція, зобов’язання, подвійність,
множинність.

Більшість великих подій у житті народів певним чином торкаються проблем, пов’язаних із
громадянством. Соціальні перетворення, революції, виникнення нових держав, зміна
державних кордонів, переселення – це неповний перелік запитань, що безпосередньо
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стосуються громадянства. Крім того, серйозні суперечки можуть викликати наслідки колізій
законів, які регулюють набуття і втрату громадянства в різних державах. Зважаючи на прагнення
України до євроінтеграції, питання, пов’язані з громадянством Європейського Союзу, стають
все більш актуальними для України. Водночас запитання про те, чим саме є громадянство
ЄС: інститутом міжнародного права чи інститутом внутрішнього права Європейського Союзу
– викликає практичний інтерес у сучасних науковців.

Проблеми громадянства в цілому, його змістовного наповнення та юридичної сутності
зокрема були висвітленні в роботах цілого ряду як сучасних учених, так і правознавців початку
ХХ ст., серед яких Ю. М. Тодика, Л. Оппенгейм, В. М. Гессен, С. В. Черніченко, М. В. Вітрук,
Ю. Боярс, О. Журавка, Д. Златопольський, С. Косакова, В. В. Полянський та ін. Проте навіть
сьогодні серед учених немає єдності в поглядах щодо оцінки даного правового феномену, а
тому актуальність його дослідження не викликає сумнівів.

Значення громадянства в міжнародному праві постійно змінюється. З розвитком
міждержавних відносин, з поширенням міграції населення підвищується вплив міжнародного
права на регулювання питань громадянства. Це вимагає застосування нових підходів до
вивчення інституту громадянства у сферах як державного, так і міжнародного права.

Інститут громадянства є фундаментальним інститутом державного і міжнародного права,
оскільки він розкриває особливість правового стану громадян держави порівняно з іншою
частиною населення.

З’ясування загальних та особливих рис інституту громадянства в різних державах разом із
міжнародно-правовими нормами дозволяє більш повно уявити загальну картину становища
цього інституту. Саме суперечності між законодавствами, що регулюють питання
громадянства, є причиною виникнення таких проблем, як безгромадянство і подвійне
громадянство. Внутрішнє ж законодавство щодо цих та деяких інших проблем безсиле – і
держави звертаються до міжнародно-правових механізмів, наприклад, до укладення
міжнародного договору.

Протягом всієї історії людської цивілізації у сфері прав людини міжнародному договору
належало першорядне значення. Договір – основний акт у найбільш істотних галузях державних
взаємовідносин. Договірним нормам належить важлива роль в урегулюванні міжнародних
відносин, у тому числі пов’язаних із питаннями громадянства. Особливої актуальності на
сучасному етапі набула проблема використання міжнародно-правових норм з питань
громадянства, зокрема на постнаціональному рівні.

За сучасних умов розвитку міжнародних відносин існує ціла мережа міжнародних і
регіональних організацій, що займаються питаннями міграції, які прямо пов’язані з
вирішенням проблем громадянства. Великий інтерес у сфері громадянства викликає діяльність
і договірна практика Європейського Союзу (ЄС) як квазідержавного об’єднання, оскільки
саме громадянство Європейського Союзу вирішує ряд питань, пов’язаних із свободою
пересування громадян країн – учасниць ЄС.

Питання, пов’язані з інститутом громадянства ЄС, у системі міжнародного права, хоча й
розглядаються, проте вимагають зовсім іншого підходу і перегляду (наприклад, питання
подвійного громадянства в ЄС і безгромадянства, світового громадянства тощо), інші – взагалі
потребують висвітлення (наприклад, забезпечення міжнародно-правового захисту права на
громадянство, особливо якщо враховувати правосуб’єктність індивіда в міжнародному праві).
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Так, за останні роки у Європі значно збільшилася кількість біпатридів і апатридів, що має
негативні міжнародно-правові наслідки.

На сьогодні теорія та практика міжнародного права в галузі громадянства набула певного
досвіду, який вимагає глибокого опрацювання і наукового узагальнення. Аналіз законодавства,
літературних джерел і міжнародної судової практики Євросоюзу свідчить про те, що
теоретичного дослідження на сьогодні потребує інститут громадянства в міжнародному праві
з метою вивчення, пошуку і вирішення окремих його проблем та удосконалення чинного
законодавства ЄС.

Поява та розвиток інтеграційних форм державності закономірно породили потребу в
підвищенні інтенсивності взаємодії міжнародного і національного права, зокрема щодо
громадянства, що спонукає державу використовувати різні правові методи і форми, що
полегшують і спрощують сам механізм цієї взаємодії. Серед них потрібно згадати такі способи,
як відсилка, рецепція, трансформація.

Вказуючи на місце громадянства ЄС у житті європейця, ми погоджуємося з тими
правниками, які займають правову позицію, що питання громадянства ЄС (у даний часовий
відрізок) більшою мірою вирішуються та визначені внутрішньодержавним правом. Але це не
означає, що кожна окремо взята держава-член здатна приймати будь-яке рішення з усіх питань
громадянства ЄС. Роль міжнародного права в галузі громадянства дуже важлива. Закон про
громадянство визнається іншими державами лише у випадку його відповідності міжнародним
конвенціям, міжнародному порядку і загальновизнаним принципам права щодо питань
громадянства. Вплив міжнародного права на громадянство виражається в різних напрямах.
По-перше, міжнародне право певною мірою впливає на зміст громадянства. По-друге, це
вплив на набуття і втрату громадянства. Незважаючи на різні умови у різних державах, у них
можна знайти і багато спільного. Глава ІІІ „Правила, що стосуються громадянства”
Європейської конвенції про громадянство 1997 р., прийнятої в рамках Ради Європи, свідчить
про те, що ці спільні риси можуть бути закріплені на рівні міжнародного права. Тому не
можна забувати і про інтернаціоналізацію правових систем, що відбувається насамперед у
сфері прав людини. Важлива роль у цьому належить саме міжнародному праву. Право на
громадянство гарантується фізичним особам нормами міжнародного права і перебуває під
безпосереднім захистом останнього. Механізми реалізації цього права належать до внутрішньої
компетенції держави, але вони не повинні йти врозріз із нормами як внутрішнього, так і
міжнародного права.

Розглядаючи роль і значення загальновизнаних принципів міжнародного права, звичаєвих
норм і спеціальних принципів, що стосуються громадянства, необхідно зауважити, що вони
на сучасному етапі розвитку цього інституту, хоча безпосередньо і не регулюють питання
громадянства ЄС, проте встановлюють правові рамки, у яких держави-члени повинні
регулювати власне громадянство, тобто вони є критерієм дійсності внутрішньодержавних
актів, що стосуються громадянства.

Зазначимо, що в міжнародному праві громадянство відіграє, як правило, роль умови
виникнення міждержавних прав та обов’язків. Юридичні наслідки в галузі громадянства мають
не тільки безпосередньо договори з питань громадянства, але й інші договори – про цесію,
про правову допомогу та ін. Договори й окремі міжнародно-правові норми з питань
громадянства можна класифікувати за різними ознаками. З погляду кількості учасників
потрібно розрізняти багатосторонні і двосторонні договори про громадянство, залежно від
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кола порушених питань – загальні і спеціальні. Щодо багатосторонньої форми, то їй віддають
перевагу у випадках, коли: є згода сторін стосовно змісту норм; багатостороннє регулювання
надасть найбільший ефект; вимагаються саме загальні норми.

Значною є роль міжнародних організацій у створенні міжнародно-правової бази з питань
прав людини, громадянства, міграції населення й у вирішенні різних проблем у цих сферах.

Великий інтерес у сфері громадянства викликають діяльність і договірна практика
Європейського Союзу. ЄС переживає перехідний період до особливого міждержавного
утворення (можливо, у формі різновиду федеративної держави) з єдиною валютою,
громадянством, кордонами, єдиною зовнішньою і внутрішньою політикою, на даний час
Союз перебуває на стадії квазідержавності. Питання організаційної форми ЄС тісно пов’язано
з європейським громадянством.

Проаналізувавши правову базу громадянства ЄС (Маастрихтський договір 1992 р.,
Амстердамський договір 1997 р. та Лісабонський договір 2007 р., останній, до речі, набрав
чинності лише 1 грудня 2009 р.), його характерні риси, можна зазначити, що при порівнянні
європейського громадянства з національним навіть про зближення цих понять ще не можна
говорити. Європейське громадянство ніби доповнює національне, є субсидіарним, але не
змінює і не скасовує його. ЄС є квазідержавним, а не державним утворенням, тому складно
говорити про громадянство в прямому його розумінні. Для виникнення інституту
громадянства необхідна сама держава, з якою громадянин буде мати постійний правовий
зв’язок, де він буде членом громадянського суспільства, єдиної політичної нації, яка ще повинна
сформуватися. Можливо, у даній ситуації доцільно використовувати термін не „громадянство”,
а інший – наприклад, „належність” до ЄС.

Громадянином Союзу є кожна особа, що має громадянство держави-члена. Міжнародне
право встановлює саме європейське громадянство, питання його набуття залишаються за
внутрішньодержавним правом члена ЄС. Держави при вирішенні питання про громадянство
особи повинні виходити з цілей ЄС, що підтверджує функціональне призначення громадянства
ЄС, де немає ставлення до нього як до найважливішого особистого права. Сама ідея
європейського громадянства припускає, що державами-членами Євросоюзу повинні бути
визнані основні права і свободи людини. Тому, на думку автора, ЄС повинний тісно
співпрацювати з питань захисту прав людини з правозахисними міжнародними організаціями,
наприклад Радою Європи, що, у свою чергу, вплине на розвиток інституту громадянства як у
країнах Європи, так і в усьому світі, а також об’єднає держави у вирішенні його проблем.

У зв’язку з цим виникає запитання про громадянство ЄС, зокрема, – це інститут
міжнародного права чи внутрішнього права країн Європейського Союзу.

На таке запитання в науці міжнародного права і теорії права в цілому складно знайти
однозначну відповідь. Швидше за все проблема вивчення громадянства в міжнародному
праві і праві внутрішньодержавному – це проблема розгляду одного процесу з різних боків і
говорити про окремий зміст громадянства з погляду міжнародного права і національного
права неправильно. Проте спробуємо розглянути більш детально думки науковців щодо цього.

Так, С. В. Черниченко зазначав, що багато авторів при характеристиці громадянства
указують, головним чином, на його внутрішньодержавне значення [1, с. 13]. Таке зауваження
побудоване на реальних підставах – як уже наголошувалося, історично громадянство
складалося як явище, що має а priori внутрішньодержавне значення. Крім того, на основі
розглянутих вище позицій і поглядів на зміст громадянства, при всій їх термінологічній і
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смисловій відмінності, можна побачити, що так чи інакше у всіх визначеннях громадянства на
одну юридичну площину ставляться два суб’єкти – особа і держава, а громадянство завжди
визначається як специфічний зв’язок між ними [2, с. 7]. „Громадянство регулюється
внутрішнім законодавством держави. Громадянство – поняття, нерозривно пов’язане з
державністю”, – наголошується практично у всіх розробках, присвячених проблемам
громадянства [3, с. 110].

Як частина національної системи права, громадянство існує у вигляді інституту права,
тобто самостійного структурного підрозділу галузі права, де правові норми групуються за їх
юридичним змістом відповідно до специфіки регульованої ними групи (виду) споріднених
суспільних відносин. З іншого боку, відносини громадянства регулюються також нормами
міжнародного права, а сукупність цих норм утворює, виходячи з наведеного визначення,
інститут громадянства. Дана обставина дозволяє говорити про існування двох
взаємопов’язаних інститутів громадянства – внутрішньодержавного і міжнародно-правового.
Причому, виходячи з сучасних тенденцій розвитку міжнародного права, межа між названими
інститутами неухильно зміщується у бік сфери міжнародно-правового регулювання
громадянства. Так, міжнародно-правовий інститут громадянства набуває особливого розвитку
у другій половині ХХ ст. Серед міжнародних правових актів, які прямо або опосередковано
регулюють відносини громадянства, насамперед потрібно назвати Загальну декларацію прав
людини від 10 грудня 1948 р. (ст. 15), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від
16 грудня 1966 р., Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від
7 березня 1966 р., Заключний акт Наради з безпеки і співпраці у Європі від 1 серпня 1975 р.,
Маастрихтський договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 р., Амстердамський договір
від 2 жовтня 1997 р., Конвенцію про скорочення безгромадянства від 4 грудня 1954 р.,
Конвенцію про статус апатридів від 26 квітня 1954 р., Конвенцію про деякі питання, що
стосуються колізій між законами про громадянство від 12 квітня 1930 р.

Однак великий блок нормативного матеріалу, що регулює питання громадянства (у тому
числі громадянства ЄС) у міжнародному праві не дає підстав говорити про якусь іншу сутність
громадянства, що виявляється саме в міжнародних відносинах. Навіть у міжнародних актах і
безпосередньо в документах Євросоюзу громадянство трактується, виходячи з розгляду
відносин держави та індивіда, на базисі чого надалі будується викладення норм, що
регламентують ті або інші питання громадянства, які мають міжнародне значення. Зокрема,
у меморандумі Секретаріату ООН від 14 травня 1954 р. указується: „З юридичної точки зору,
громадянство може розглядатися як правовідносини між державою і індивідом, а також як
частина статусу індивіда, з якого витікають певні права і обов’язки” [4, с. 59].

Не всі дослідники погоджувалися з даною точкою зору, наприклад, П. Вейс вважав, що не
можна дати визначення міжнародно-правового поняття громадянства, ґрунтуючись на
внутрішньодержавному праві, виходячи з того, що це внутрішні відносини між державою і
громадянином. Щоб встановити значення громадянства як міжнародно-правового поняття,
треба розглядати тільки ту частину відносин між державою та індивідом, яка є за своїм
характером міжнародною, тобто тільки міжнародні права і обов’язки держави [5, с. 16]. Серед
таких прав П. Вейс називає, наприклад, право держави надати особі, що володіє її національною
приналежністю, захист від інших держав тощо. Тут потрібно зазначити, що визначення будь-
якого поняття повинне насамперед відображати найбільш важливі, сутнісні його особливості.
Як видно, цей учений у міжнародно-правове поняття громадянства включає міждержавні
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права і обов’язки. Проте вище вже багато уваги було приділено тому, що будь-яка сукупність
прав і обов’язків, зокрема тих, що належать державі, не може складати основу поняття
„громадянство”. Права і обов’язки держави як щодо інших держав, так і щодо індивіда
виникають лише з приводу зв’язку громадянства (або його відсутності – у разі дії міжнародних
конвенцій і угод, що стосуються, наприклад, питань безгромадянства). Таким чином, у
наведеному вислові йдеться про випадок, про який писав А. В. Мещеряков: „Часто у визначення
включаються моменти, які випливають з факту володіння громадянством, але які не дають
відповіді на питання про саме поняття громадянства” [6, с. 8–9].

Проте П. Вейс справедливо зазначає, що в громадянстві можна виділити особливу частину
відносин між державою і індивідом, яка за своїм характером була б міжнародною, але це ніяк
не впливає на визначення поняття „громадянство”. Також П. Вейс, на нашу думку, правильно
дає визначення терміна „громадянство” в міжнародному праві, що, проте, також не має
відношення до змісту, а отже, і до визначення дефініції „громадянство” в цілому: „Громадянство
в сенсі міжнародного права – технічний термін, що означає приналежність індивідів, званих
громадянами, до окремої держави – держави громадянства – як членів цієї держави, а також
відносини, які надають державі громадянства зазначені вище права і обов’язки щодо інших
держав” [5, с. 16].

Норми міжнародного права, що стосуються питань регулювання громадянства ЄС,
перебувають у тісному взаємозв’язку з національним законодавством країн-членів, особливо
якщо останні зв’язані взаємними зобов’язаннями щодо дотримання положень тієї або іншої
конвенції чи угоди. Більше того, як зазначає професор Муравйов В. І., сам правовий порядок
Євросоюзу сформувався шляхом поєднання міжнародного права з власним правом
об’єднання [7, с. 9]. Непрямий вплив міжнародні акти і угоди у сфері громадянства мають і на
держави, що не беруть участі в них. Норми внутрішньодержавного права і міжнародно-
правові норми можуть рівною мірою пов’язувати певні правові наслідки з фактом
приналежності особи до тієї або іншої держави, проте це лише свідчить про можливі ракурси
розгляду громадянства як правового інституту з єдиною суттю, що випливає тільки з характеру
відносин окремого індивіда з певною державою.

Водночас у міжнародному праві загальна характеристика ролі громадянства ЄС, по суті,
є характеристикою співвідношення міжнародного і національного права в галузі громадянства,
причому міжнародно-правові норми, що стосуються громадянства ЄС (і утворюють інститут
громадянства в міжнародному праві), як правило, безпосередньо не регулюють питання
громадянства, а встановлюють правові рамки, у яких держава може, регулюючи власне
громадянство, не зачіпати суверенітет інших держав, а також дозволяють вирішувати питання
колізій національних приписів про громадянство. Тобто щодо цього доцільно говорити про
специфічну роль міжнародного права в регулюванні питань громадянства ЄС або про
міжнародно-правовий аспект громадянства ЄС.

Проте стверджувати про особливу міжнародно-правову сутність громадянства ЄС не
можна – ця сутність одна й історично виходить з необхідності регламентувати виключно
внутрішньонаціональні відносини між державою і індивідом, у тому числі й з приводу інших
держав (проблема подвійного і множинного громадянства). З іншого боку, з розвитком
міжнародних зв’язків, посиленням міграції міжнародно-правова регламентація питань
громадянства набуває дедалі більшого значення. Зазначений факт дозволяє говорити про
розвиток міжнародно-правового аспекту громадянства як такого (сама наявність громадянства
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Євросоюзу є тому підтвердженням), коли держава, виконуючи свої міжнародні зобов’язання
або реалізуючи свої права з тих або інших міжнародних угод, наділяє індивідів, які перебувають
у межах її юрисдикції, певними правами і обов’язками, передбаченими в її внутрішніх актах.
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