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Останні дослідження та публікації, на
які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим
присвячується дана стаття
Питанням організації зеленого туризму
присвячували свої праці такі провідні науковці,
як : Биркович В. І. [1], Галич О.А. [3], Малахова
С. О. [5], Радомський І. О. [5], І.В. Шевченко
І.В. [3] та інші. Проте, станом на сьогодні малодослідженим є вплив зеленого туризму на
соціально-економічний розвиток територій,
зокрема територій Закарпатської області, що
послугувало мотивом вибору теми статті.

В статье проанализирована роль зеленого
туризма в социально-экономическом развитии Закарпатской области. Проиллюстрировано туристско-рекреационные ресурсы
Закарпатской области. Исследованы показатели воздействия туризма на социально-экономическое положение Закарпатской области
и динамику туристических потоков в Закарпатской области в 2008-2014 годах. Построена модель влияния зеленого туризма на социально-экономическое развитие Закарпатской
области.
Ключові слова: зелений туризм, сільський туризм, рекреація, готельно-ресторанний бізнес, туристичні потоки, соціально-економічний розвиток.

Мета статті полягає у з’ясуванні ролі
зеленого туризму в соціально-економічному розвитку Закарпатської області та дослідження впливу зеленого туризму та загалом
туризму на соціально-економічний розвиток
території.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями
У сучасних умовах в Закарпатській області та в Україні загалом відбувається становлення економічної та інфраструктурної
основи для організації відпочинку на селі.
Як відомо, українські села перебувають у
складному фінансовому становищі. Такий
стан справ зумовлює недостатнє наповнення бюджету, відсутність робочих місць,
зростання бідності населення і відсутність
розвитку сільської інфраструктури. Саме
розвиток зеленого туризму дасть можливість стабільного фінансово-економічного
розвитку, розвитку інфраструктури, покращення соціального стану сільських територій.

Виклад основного матеріалу
Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в приватних господарствах сільської місцевості з використанням
майна та трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або фермерського господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, історичної та
етнографічної спадщини регіону[2, с. 138].
У широкому значенні сільський туризм
Закарпаття, можна розглядати як домінуючу ключову галузь у територіальному аспекті,
коли інші галузі (народні ремесла, шляхове
господарство і транспорт, сфера торгівлі та
5
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харчування, інші підприємства сфери послуг) підлаштовуються технологічно під відповідне природно-рекреаційне середовище
[4].
Закарпаття – багатонаціональний край.
Тут з давніх часів у тісному сусідстві проживають українці (80,51 % від усього населення
області), угорці (12,08 %), румуни (2,56 %),
росіяни (2,47 %), цигани (1,12 %), словаки
(0,45 %), німці (0,28 %). У гірських районах
на північному сході області мешкає етнічна
група лемків, гори на сході області заселяють
гуцули. Давні традиції добросусідства створюють особливу атмосферу дуже гостинного
ставлення селян до туристів, що є вагомою

запорукою перетворення краю на осередок
міжнародного туризму в Центрально-Східній Європі[5, с. 130].
Найважливішою особливістю Закарпаття є те, що це найзахідніша область України
і єдина серед областей держави, що межує
одразу з чотирма країнами Центральної Європи: Польщею, Словаччиною, Угорщиною
і Румунією. Ця особливість перетворює Закарпаття на транскордонний «полюс» притягування туристичних потоків із Заходу й
Сходу, Півночі й Півдня Європейського континенту[5, с. 130].
Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області за видами розподіляються

Рис. 1. Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області *
*складено автором на основі джерел [1-5]
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015
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на: економічні, природні, кліматичні, культурно-історичні, трудові, фінансові, соціальні
та виробничі; за властивостями – кліматичною привабливістю, привабливістю, доступністю, екскурсійною значимістю, пейзажними та відеоекологічними характеристиками,
соціально-демографічним станом. До груп
туристичних ресурсів Закарпатської області
належать : природні (сприятливий клімат),
історико-культурні (багата історична та культурна спадщина) та інфраструктурні (розвинена інженерна та туристична інфраструктура) (див. рис. 1.).
Найчастіше сільський зелений туризм
Закарпатської області, як додаткова діяльність на селі, є формою діяльності фермерського господарства або особистого підсобного господарства. Отже, він тісно пов’язаний
із сільськогосподарським виробництвом. Як
приклад, можемо відзначити, що найбільш
успішні агрооселі у розвинутих західних
країнах паралельно займаються сільськогосподарською діяльністю, бо ця діяльність і є
головною для агрооселі. Саме сільське господарство в агрооселі є однією з атракцій для
туристів, які можуть взяти участь у ній [3, с.
40].
Розвитку сільського зеленого туризму Закарпатської області сприяють такі фактори
[2, с. 141]:
−
зростаючий попит мешканців українських міст та іноземців на відпочинок у
сільській місцевості;
−
унікальна
історико-етнографічна
спадщина українських сіл;
−
багаті рекреаційні ресурси;
−
екологічна чистота сільської місцевості;
−
відносно вільний сільський житловий фонд для прийому туристів – наявність
вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів;
−
традиційна гостинність господарів
та доступна ціна за відпочинок;
−
можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсій, риболовлі, збирання ягід і грибів, катання на конях тощо.
До основних передумов та причин, що
роблять пріоритетним саме розвиток сільського туризму в Закарпатті, можна зарахувати такі [5, ст. 130]:
–
переважна більшість населення об-

ласті проживає в гірській місцевості, для якої
є характерною низька зайнятість через відсутність попиту на робочу силу, а житловий
фонд, який переважно перебуває у приватній власності, потенційно може бути використаний для проживання та відпочинку туристів;
–
внаслідок розвитку сільського туризму незайняте або частково зайняте населення буде залучене в процес суспільного виробництва та надання туристичних послуг,
через розширення кола самозайнятості;
–
формуватиметься додатковий попит і вирішиться проблема збуту продукції
підсобних господарств селян та інших галузей і сфер, що обслуговують туристів;
–
розвиток сільського туризму дасть
змогу вирішити наявні соціально-економічні
проблеми села;
–
наслідком розвитку туризму в селах буде розбудова місцевої інфраструктури
(благоустрій сільських садиб, вулиць, клубів,
магазинів, ринків та інших інфраструктурних елементів), підтримка в належному стані
місцевих пам’яток історико-культурної спадщини.
Найпопулярнішими для відпочинку у Закарпатській області є села біля річок, озер та
гір. Мальовничі місця регіону дозволяють вибрати відпочинок за вподобанням: рибалка,
збирання грибів, малини, ожини, чорниць,
лікарських рослин. Перебування в сільській
місцевості дає змогу міським жителям долучитись до національної екзотики, етнографічних особливостей, оздоровлення цілющими джерельними водами та чистим гірським
повітрям. Крім цього, в багатьох селах Закарпаття наявні унікальні пам’ятки дерев’яної
архітектури – старовинні дерев’яні церкви,
пам’ятники природи та історії[11].
У сільській місцевості Закарпатської області маємо багато цікавих екскурсійних
об’єктів, пов’язаних з народними промислами – ткацтвом, вишиванням, гончарством,
лозоплетінням, різьбленням по дереву тощо,
які розкривають витоки та джерела народної
культури. Є серед них унікальні, чи не єдині в Європі – наприклад музей ковальської
справи «Кузня Гамора» в с.Лисичево Іршавського району та музей сплаву лісу на річці
Чорна Міжгірського району. Це дає сіль7
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ським господарям та іншим ентузіастам організації відпочинку на селі широкі можливості
по розробці і реалізації цікавих програм для
гостей сільських садиб[11].
Розвиток сільського зеленого туризму в Закарпатській області підтримується також спеціальними програмами Міжнародного фонду
«Відродження», фонду «Євразія», Європейської федерації сільського зеленого туризму
«Єврожітс» та іншими. Але цього недостатньо,
щоб сільський зелений туризм у Закарпатській
області, та в Україні загалом, відіграв роль каталізатора розвитку багатьох галузей економіки (сільське господарство, транспорт, зв’язок,
торгівля, будівництво тощо), став провідним
чинником стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету. Необхідно
передусім здійснити законодавчо-нормативне

врегулювання основ його функціонування [3,
ст. 40]. Нині тільки окремі аспекти діяльності
сільського зеленого туризму регулюються Законами України «Про туризм» [9], «Про особисте селянське господарство» [7], «Про підприємництво» [8]. Разом з тим, прийнята 19
вересня 2007 р. Кабінетом Міністрів України
Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року [6], на жаль,
не передбачає жодних заходів щодо розвитку
сільського зеленого туризму.
Вплив активності туризму та зеленого туризму на економіку Закарпатського регіону
виявляється у значенні валового регіонального продукту, реалізації усіх послуг, а також
реалізації послуг тимчасового розміщення та
туризму (див. табл. 1.).
Як видно з таблиці, валовий регіональ-

Таблиця 1
Показники впливу туризму на соціально-економічне становище Закарпатської області
упродовж 2008-2014 років*
Роки
Відхилення
абсолютне
Показники
2014-2008,
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
+/ВРП, млн. грн. 13208 12542 15299 18054 21404 21400 21409
8201
Темп зростання,
0,94
1,2
1,2
1
1
0,04
%
Реалізація усіх
2117,6 2178,2 2215,4 2572,6 2716,0 2830,3 2915,4
797,8
послуг, млн. грн.
Темп зростання,
1,02
1,01
1,16
1,05
1,04
1,03
%
Послуги тимчасового розмі72,9
73,1
72,9
73,2
73,5
73,8
74,1
1,2
щення та туризму, млн. грн.
Темп зростання,
1,002
0,99
1,004
1,004
1,004
1,004
%
Частка реалізації
послуг тимчасового розміщення 0,005
0,006
0,005
0,004
0,003
0,003
0,004
-0,002
та туризму до
ВРП регіону, %
Частка реалізації
послуг тимчасового розміщення
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
-0,01
та туризму загальних послуг,
%
*- складено автором на основі [13]
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015
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Рис. 2. Динаміка частки реалізації послуг тимчасового розміщення та туризму до ВРП
регіону впродовж 2008-2014 років, %
*- складено автором на основі [13]
ний продукт у Закарпатській області в період з 2008 до 2014 року зріс на 8201 млн грн.,
реалізація послуг – на 797,8 млн грн., а реалізація послуг тимчасового розміщення та
туризму – на 1,2 млн грн.
Варто зазначити, що частка реалізації
послуг тимчасового розміщення та туризму до валового регіонального продукту
(далі –ВРП) Закарпатського регіону коливається на рівні 0,005-0,004 % (див. рис. 2).

Збутовий потенціал туристичних підприємств Закарпатської формується на основі
таких показників: кількості туристів, що обслуговуються суб’єктами туристичної діяльності; кількості іноземних туристів, кількості
туристів-громадян України, які виїжджали
за кордон, кількості внутрішніх туристів та
кількості екскурсантів (див табл. 2).
Дослідження та вивчення динаміки туристичних потоків в Закарпатській області
Таблиця 2
Динаміка туристичних потоків у Закарпатській області у 2008-2014 роках*
Роки
Відхилення абсоПоказники
лютне
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014-2008,
+/Кількість туристів, обслугованих
76965 56320 52080 21773 20180 19892 11625
-65340
суб’єктамитуристичної
діяльності
Туристи-громадяни
України, які виїжджали 12710 9305 11423 10806 11792 12963 9815
-2895
за кордон
Внутрішні туристи
53520 39254 32232 10245 7655 6414 1804
-51716
Кількість екскурсантів 54640 28394 22053 10417 4890 1776 3661
-50979
* - розраховано на основі даних джерела [14]
9
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дає можливість виявити тенденції розвитку туристичної діяльності у Закарпатській
області. Отже, за період з 2008 по 2014
роки кількість туристів, обслуговуваних
суб’єктами туристичної діяльності Закарпатської області, зменшилася на 65340 осіб.
Кількість іноземних туристів, які відвідали
регіон на протягом досліджуваного періоду з
2008 по 2014 роки зменшилася на 10729 осіб.
Кількість екскурсантів у 2014 році порівняно
з 2008 роком зменшилася на 50979 осіб. Проте, прогнозна динаміка 2015 року може демонструвати зростання туристичних потоків
у регіоні.
У 2014 році у Закарпатській області нараховується 474 домогосподарства, які приймають туристів і надають їм відповідні послуги

(проживання, харчування). У розрізі районів
області найбільша кількість садиб наявна у
Берегівському, Свалявському, Міжгірському
районах (відповідно 79, 61 та 56 сільських садиб)[10].
У відсотках до всієї кількості садиб у Закарпатській області на Берегівський район
припадає 16,7 %, Свалявський – 12,9 %, Міжгірський – 11,8 %. Найменша кількість садиб
нараховується в таких районах, як Ужгородський, Іршавський та Виноградівський (9, 10
та 7 садиб відповідно), у відсотках до загальної кількості – 1,9 %, 2,1 % та 1,5 % [10].
Розвиток сільського зеленого туризму у
регіоні може забезпечити збільшення реальних доходів селян за рахунок [2, с. 142]:
надання послуг з прийому на проживання

Рис. 3. Модель впливу зеленого туризму на соціально-економічний розвиток Закарпатської області*
*- власна розробка автора
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015
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туристів; облаштування туристичних маршрутів та надання екскурсійних послуг; транспортного обслуговування туристів; єгерської діяльності (полювання, аматорське
та спортивне рибальство); надання послуг
з прокату туристичного спорядження; виробництва та реалізації туристам екологічно
чистих продуктів харчування, надання кулінарних послуг; реалізації товарів народних
промислів; проведення культурно-розважальних заходів з урахуванням історико-етнографічної спадщини (анімації).
Модель впливу зеленого туризму на соціально-економічний розвиток Закарпатської
області формується на основі таких елементів, як : збільшення туристичних потоків у зеленому туризмі, збільшення доходів готельно-ресторанних підприємств та туристичних
підприємств, зростання доходів населення,
зменшення рівня бідності та покращення
соціальних умов життя, зростання потреби
у робочій силі та зменшення безробіття, що,
у свою чергу, призведе до збільшення податкових надходжень, підвищення інвестиційної привабливості області, покращення
транспортної інфраструктури та загальне
зростання валового регіонального продукту
у регіоні (див рис. 3.).
Пріоритетним напрямком сталого розвитку сільських територій Закарпатської області є активізація сільського населення до
несільськогосподарського підприємництва,
що пов’язано з диверсифікацією підприємницької діяльності на селі з метою збільшення доходів сільського населення. Одним із
таких напрямів цілком може бути розвиток
сільського зеленого туризму, про що свідчить
практика більшості країн світу, де він набув
широкого розвитку [3, с. 40].
Узагальнюючи існуючу практику сільського зеленого туризму, можна виділити декілька напрямків розвитку туристичних послуг у Закарпатській області [3, с. 41]:
–
пізнавальний (ознайомлення з
культурно-історичними,
етнографічними,
природними цінностями території);
–
розважальний (рибальство, полювання, збір грибів, ягід, лікарських трав, катання на човнах, здійснення радіальних виходів у гори);
–
оздоровчий (купання у водойми-

щах, заняття фізичною працею).
Сьогодні розвиток сільського зеленого туризму в Закарпатській області та Україні обмежують і гальмують такі фактори [2, с. 139]:
−
політико-економічна
нестабільність;
−
відсутність належного правового
забезпечення розвитку сільського зеленого
туризму;
−
відсутність механізму раціонального та екологічно-збалансованого використання природного та історико-культурного потенціалу для потреб туризму;
−
низький рівень інфраструктури та
комунікацій у регіоні;
−
недостатній рівень кадрового та рекламно-інформаційного забезпечення, промоції регіону.
Ці негативні фактори можна подолати
за рахунок проведення виваженої політики
державного регулювання розвитку сільського зеленого туризму, зокрема і на регіональному рівні, з використанням наявних важелів прямого і непрямого впливу [1, с. 78].
Висновки. Розвиток зеленого туризму
Закарпатської області суттєво впливає на
соціально-економічне становище в регіоні.
Зростання туристичних потоків у зеленому
туризмі, збільшення доходів готельно-ресторанних підприємств та туристичних підприємств, зростання доходів населення,
зменшення рівня бідності та покращення
соціальних умов життя, зростання потреби
у робочій силі та зменшення безробіття, що,
у свою чергу призводить до збільшення податкових надходжень, підвищення інвестиційної привабливості області, покращення
транспортної інфраструктури та загальне
зростання валового регіонального продукту
у регіоні. На сьогодні основним завданням
органів державної влади в Україні і в Закарпатській області в регулюванні та управлінні
туристично-рекреаційним комплексом є створення сприятливого ринкового середовища
для соціально ефективного, економічно-вигідного та екологічно допустимого, з погляду
регіону, розвитку туристичного бізнесу. Зелений туризм покликаний розвивати населені пункти регіону, у яких зазвичай недостатньо розвинуте виробництво і немає інших
джерел наповнення бюджету і збільшен11

Åêîíîì³êà

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано роль зеленого
туризму в соціально-економічному розвитку
Закарпатської області. Проілюстровано туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської
області. Досліджено показники впливу туризму на соціально-економічне становище Закарпатської області та динаміку туристичних
потоків у Закарпатській області у 2008-2014
роках. Побудовано модель впливу зеленого туризму на соціально-економічний розвиток Закарпатської області.

SUMMARY
The article analyzes the role of green tourism in
the socio-economic development of Transcarpathian
region. Illustrated tourist and recreational resources
Transcarpathian region. Investigated performance
impact of tourism on the socio-economic situation
of the Transcarpathian region and the dynamics
of tourist flows in the Transcarpathian region in
2008-2014 years. The model of the impact of
green tourism in socio-economic development of
Transcarpathian region.
5. Малахова С. О.Сільський зелений туризм – основа розвитку туристичної індустрії
Закарпаття / С. О. Малахова, С. С. Радомський
// Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. –
Вип. 23.16. – С. 129-133.
6. Про затвердження державної цільової
програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів
України від 19 вересня 2007 р. № 1158 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 73. – С. 7.
7. Про особисте селянське господарство:
Закон України від 15 травня 2003 року № 742IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003.
– № 29. – С. 232.
8. Про підприємництво: Закон України
від 6 жовтня 1999 року № 1121-XIV // Відомості
Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – С. 168.
9. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – С. 241.
10. Сельский зеленый туризм и фестивали
в Закарпатье. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://www.rest4u.com.ua/userfeedback.
11. Сільські садиби«Відпочивайте у селах
Закарпаття» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://www.transcarpathiatour. com.ua/
house_village.
12. Спілка сприяння розвитку сільського
зеленого туризму в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.greentour.
com.ua.
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ня соціального становища населення. При
ефективній державній та регіональній політиці щодо зеленого туризму українське село
зможе функціонувати і розвиватися, що і є
основним пріоритетом соціально-економічного розвитку території. Перспективними у
цьому контексті можуть стати дослідження
можливостей покращення регіонально-туристичної інфраструктури та промоції регіону, що може збільшити туристичні потоки
регіону та покращити соціальну ситуацію в
регіоні та підвищити економічний розвиток
регіону.
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кової фінансово-господарської діяльності.
Саме інноваційна діяльність може забезпечити зростання конкурентоспроможності
підприємства та сформувати базис для майбутнього ефективного розвитку суб’єкта господарювання.

Рассмотрено инновационное развитие
предприятий как приоритетное направление
экономики государства. Осуществлена оценка
динамики расходов на выполнение научных
и научно-технических работ, количество инновационных предприятий, объемы чистой
прибыли инновационных предприятий, грантов на научно-техническую кооперацию и
другие. Выделены основные проблемы инновационной деятельности предприятий при развитии кризисных явлений, а также выделены
приоритетные направления интенсификации
инновационной деятельности отечественных
предприятий в будущем.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Проблематика інноваційного розвитку є предметом дослідження багатьох іноземних та вітчизняних вчених, серед яких
варто виділити праці: З. С. Варналія[1],
Ю. О. Гернего [2], О. В. Зубко, Т. М. Мельник [5], В. П. Олійника, С. М. Підгорецької, В. О. Точиліна [9], А. В. Шевченко [11],
О. І. Шаманської [10] та багато інших. Незважаючи на значну кількість наукових доробок, варто приділити значну увагу вивченню інноваційного розвитку підприємств, як
одного з методів виходу національної економіки з кризи.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, підприємства, науково-технічний процес, чистий прибуток, фінансовий результат, технічна
кооперація.

Постановка проблеми
На сьогодні інноваційний напрям розвитку є невід’ємною або навіть визначальною
складовою економічного зростання будьякої країни світу. Більшість високорозвинутих країн і тих, що розвиваються проголосили інноваційний шлях розвитку економіки
як пріоритетний. Україна також поетапно
приєднується до інноваційних країн, проте
дані процеси значно гальмуються внутрішніми економічними та політичними кризами. Інновації є рушієм розвитку підприємств будь-якого рівня. В умовах зростаючої
конкуренції та мінливості економічного середовища підприємствам необхідно шукати
нові можливості для здійснення беззбит-

Мета статті – здійснити оцінку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
у період кризових явищ та виявити перспективні напрями розвитку.
Виклад основного матеріалу
Відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності
України» стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є [3]:
1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефек13
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тивних, ресурсозберігаючих технологій,
освоєння альтернативних джерел енергії;
2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;
3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання,
створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;
4) технологічне оновлення та розвиток
агропромислового комплексу;
5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
6) широке застосування технологій
більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;
7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.
Незважаючи на те, що інноваційний розвиток визначається пріоритетним, кількість
державних цільових програм говорить про
протилежне. Зокрема, до 2014 р. діяли наступні програми: загальнодержавна комплексна програма розвитку високих наукоємних технологій, державна цільова економічна програма «Створення в Україні іннова-

ційної інфраструктури» на 2009-2013 рр., державна цільова науково-технічна програма
«Нанотехнології та наноматеріали» на 20102014 рр. [11]. Ефективність реалізації даних
програм доволі складно оцінити, оскільки
фінансування більшості з них було значно
обмежене у зв’язку з складною економічною
ситуацією. На сьогодні діючими залишаються такі державні програми: програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності
в Україні, державна цільова науково-технічна програма розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських
засобів для забезпечення охорони здоров’я
людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 рр. Зважаючи
на такий низький рівень інституційного забезпечення, можливості стрімкого розвитку
інноваційного сектору вітчизняної економіки доволі обмежені. Зрозуміло, що без суттєвої державної підтримки підприємствам,
які впроваджують та генерують інновації,
складно функціонувати у мінливому економічному середовищі. Варто також наголосити, що саме під час кризових явищ державна
підтримка підприємств є запорукою їхнього
ефективного розвитку в майбутньому.
Аналіз інноваційної діяльності вітчизня-

Таблиця 1
Наукові кадри та кількість організацій України в 1995-2014 рр.
Кількість організаКількість докторів
Кількість кандидацій, які виконують Кількість науковців,
Роки
наук в економіці
тів наук в економіці
наукові дослідження
осіб
України, осіб
України, осіб
й розробки*
2000
1490
120773
10339
58741
2001
1479
113341
10603
60647
2002
1477
107447
11008
62673
2003
1487
104841
11259
64372
2004
1505
106603
11573
65839
2005
1510
105512
12014
68291
2006
1452
100245
12488
71893
2007
1404
96820
12845
74191
2008
1378
94138
13423
77763
2009
1340
92403
13866
81169
2010
1303
89564
14418
84000
2011
1255
84969
14895
84979
2012
1208
82032
15592
88057
2013
1143
77853
16450
90113
2014
999
69404
16090
86230
Джерело: систематизовано автором за даними Державного комітету статистики України
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Рис. 1. Динаміка витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт та чисельність виконавців у 2005-2015 рр.
Примітка: дані за 2015 р. за перше півріччя
Джерело: побудовано автором за даними Державного комітету статистики України
них підприємств доцільно розпочати з оцінки кількості наукових кадрів та організацій,
які виконують наукові дослідження та розробки (табл. 1). У 2014 р. кількість організа-

цій, які виконують наукові дослідження та
розробки, зменшилась на 12,6 % у порівнянні з 2013 р. [6]. Зазначимо також, що кількість науковців, починаючи з 2000 р., лише

Рис. 2. Динаміка грантів на технічну кооперацію в 2004-2013 рр.
Джерело: побудовано автором за даними Світового банку
15
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зменшувалась, а в 2014 р. їх кількість зменшилась на 42,5 % (у порівнянні з 2000 р.),
тобто майже вдвічі.
Аналізуючи витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт (рис.
1),варто зазначити, що загалом спостерігається позитивна динаміка, незначне зменшення обсягу фінансування спостерігалось
у 2009 р. (на 2,51 % у порівнянні з 2008 р.)
та 2014 р. (на 7,53 % у порівнянні з 2013 р.)
[6]. Оцінити обсяги фінансування у 2015 р.
доволі складно, оскільки статистичні дані
охоплюють лише перше півріччя 2015 р.
Негативна тенденція простежується щодо
кількості осіб, які виконують наукові та науково-технічні розробки, зокрема у першому півріччі 2015 р. їх кількість дорівнювала
101939, що на 40,23 % менше ніж у 2005 р.
На рисунку 2 зображено динаміку обсягів фінансування інноваційних розробок в
аспекті технічної кооперації та спільних досліджень на основі грантів.
Аналіз рисунку 2 показав, що обсяги
грантів починаючи з 2006 р. демонстрували нестабільну динаміку. Зокрема, у 2007 р.
відбувся значний спад (обсяг грантів зменшився на 51,2 %), в наступні роки було незначне зростання. У 2013 р. обсяги грантів
на технічну кооперацію склали 166,46 млн.
дол. США, що на 16,05 % менше ніж у 2012 р.Також зауважимо, що рівень 2006 р. так і

не було досягнуто. Отже, розвиток науковотехнічної сфери в Україні доволі повільний,
а незначна кількість державних цільових
програм не стимулює розвиток інноваційної
сфери загалом.
Аналізуючи інноваційну діяльність вітчизняних підприємств, зокрема під час
структурної кризи, варто зазначити, що у
2014р. інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1609 підприємств (що
на 6,59 % менше ніж у 2013 р.), або 16,1%
обстежених промислових підприємств (що
на 5,84 відсоткових пунктів менше ніж у
2013 р.). На інновації вітчизняні підприємства витратили 7,7 млрд. грн. (що на 24,7 %
менше ніж у 2013 р.), у тому числі на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 5,1 млрд.грн. (або 66,5 %
загального обсягу інноваційних витрат), на
внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 1,7 млрд.грн. (22,8%), на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) – 47,2 млн.грн. (0,6%), інші
витрати становили 0,8 млрд. грн. (10,1 %).
Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти
підприємств – 6540,3 млн.грн. Обсяг коштів
державного і місцевих бюджетів становив
349,8 млн.грн., вітчизняних та іноземних інвесторів – 146,9 млн. грн., кредитів – 561,1
млн.грн. [6]. Таким чином, можна стверджу-

Рис. 3. Чистий прибуток (збиток) інноваційних підприємств у 2010-2015 рр.
Примітка: дані за 2015 р. за січень-червень
Джерело: побудовано автором за даними Державного комітету статистики України
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України [6].
Проведений аналіз статистичних показників дав змогу зробити висновок про те,
що вітчизняні підприємства в умовах структурної кризи значно погіршили свої позиції,
зокрема результати їх фінансової діяльності
у 2014 р. були від’ємними. Також відбулося
зменшення кількості підприємств, що впроваджують інновації у порівнянні з 2013 р.
(на 8,6 % менше), обсягів інноваційної продукції (на 74,6 % менше ніж у попередньому році), що реалізована в інших країнах
світу. Такий значний спад можна пояснити
структурною кризою, яка зараз присутня в
економіці України. Проте, на наш погляд,
найбільш вагомою проблемою розвитку інноваційного сектору та інноваційних підприємств загалом є низький рівень державної підтримки та невідповідність інституціонального забезпечення.
Роль держави в регулюванні інноваційних процесів є визначальною і значно впливає на ділову активність підприємств. Перспективними напрямами регулювання інноваційного розвитку підприємств в Україні
повинні бути [1; 4; 8; 11]:
- удосконалення основ інноваційної політики у всіх галузях, зокрема в промисловості. Доцільно розробити стратегію інноваційного розвитку з урахуванням видів на
напрямів діяльності;
- стимулювання впровадження інновацій у виробничі процеси підприємств, що
дасть змогу підвищити їх інноваційну активність і сприятиме ефективному поєднанню
інтелектуального та виробничого капіталів
та інтенсифікацію науково-інноваційних
відносин у виробничій сфері;
- розвиток механізмів фінансової підтримки впровадження інновацій(зокрема
технологічних) промисловими підприємствами у виробничу діяльність;
- збалансування розвитку секторів науки
та зміцнення зв’язків між ними, що дозволить активізувати наукову і науково-технічну діяльність у напрямку створення науково-технічних результатів. На державному
рівні доцільно інтенсифікувати підписання
грантів між науковими установами України
та високорозвинутих країн світу;
- підвищення якості міжнародного

вати, що структурна криза, яка розпочалася
ще в 2013 р., негативно вплинула на фінансово-господарську діяльність інноваційних
підприємств у 2014 р.
В Україні до інноваційних підприємств
можна віднести ті, які займаються виробництвом комп’ютерів, електронної та оптичної
продукції, електричного устаткування та інших машин. Аналізуючи чистий прибуток
(або збиток) підприємств (рис. 3), які працюють в даній галузі, варто зазначити, що
позитивний фінансовий результат спостерігався у 2010-2013 рр. У 2014 р. усі підприємства досліджуваної галузі демонстрували
негативний фінансовий результат, тобто
збиток. Найбільша глибина падіння була на
підприємствах, які виготовляють електричне устаткування.
Варто також проаналізувати діяльність
підприємств, які упроваджували інновації.
У 2014р. 1208 підприємств здійснювали
впровадження інновацій, що на 8,6 % менше ніж у 2013 р. [6]. Впроваджували інноваційні види продукції 600 підприємств,
кількість таких видів становила 3661 найменування (у 2013 р. – 3138), з них 1314
– машини, устаткування, апарати, прилади.
Нові технологічні процеси запровадили 614
підприємств. Кількість процесів становила
1743, з них маловідходних, ресурсозберігаючих – 447.
У 2014р. 905 підприємств реалізували інноваційну продукцію на 25,7 млрд.грн.,або
2,5% загального обсягу реалізованої промислової продукції. Зазначимо, що у 2013 р. вітчизняні підприємства реалізували інноваційну продукцію на 35,9 млрд. грн., що на
39,7 % більше ніж у 2014 р. Реалізацію продукції за межі України здійснювали 295 підприємств (у 2013 р. таких підприємств було
344), обсяг якої становив 7,5 млрд. грн. Майже кожне четверте підприємство реалізовувало продукцію, що була новою для ринку.
Обсяг такої продукції становив 7,1 млрд.
грн. (що на 74,6 % менше ніж у 2013 р.), майже її половину (40%) 85підприємств поставили на експорт. Значна кількість підприємств (787) реалізовувала продукцію, яка
була новою виключно для підприємства. Її
обсяг становив 18,6 млрд.грн., чверть якої
(25,6%) 238 підприємств реалізували за межі
17
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трансферу технологій у промисловість, що
дозволить збільшити рівень технологічної
готовності промислових підприємств;
- сприяння комерціалізації науково-дослідних розробок, зокрема розробити механізми розподілу прибутку між окремим дослідником, інститутом і посередниками, що
сприяють комерціалізації;
- розвиток організаційних та правових
форм інноваційної діяльності, зокрема технологічних парків.

урахуванням світового досвіду та внутрішніх передумов.
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Висновки
Інноваційна діяльність у сучасному світі
розглядається як метод забезпечення конкурентоспроможності як підприємства, так
і держави в цілому. Аналіз статистичних
даних показав, що розвиток науки і науково-технічних розробок не є пріоритетним
для України, не зважаючи на задекларовані
на державному рівні пріоритетні напрями
інноваційного розвитку. Негативними тенденціями характеризується і інноваційна
діяльність підприємств, зокрема у 2014 р.
відбулося зниження таких показників як:
кількість підприємств, які впроваджують
інновації, обсяги виготовленої інноваційної
продукції, обсяги реалізованої продукції в
інші країни світу. Також важливо зазначити, що у 2014 р. значно зменшились обсяги державного фінансування інноваційних
підприємств. До основних проблем підприємств, що впроваджують інновації на сучасному етапі можна віднести: низький рівень
інституційного забезпечення, недостатній
рівень державної підтримки, зокрема фінансової, а також внутрішні економічні та політичні негаразди.
Зважаючи на важливість розвитку інновацій в аспекті забезпечення підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та держави в цілому, необхідно
на державному рівні розробити стратегію
інноваційного розвитку з урахуванням особливостей усіх галузей народного господарства. Зрозуміло, що вирішення даної проблематики за допомогою згаданих методів є
доволі обмеженою. Отже, перспективними
напрямами наукових розвідок є напрями
удосконалення інноваційної політики, побудова стратегії інноваційного розвитку з
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто інноваційний розвиток підприємств як пріоритетний напрям економіки держави. Здійснено оцінку динаміки витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, кількість інноваційних підприємств, обсяги чистого прибутку інноваційних
підприємств, грантів на науково-технічну кооперацію та інші. Виділено основні проблеми
інноваційної діяльності підприємств під час
розвитку кризових явищ, а також виділено
пріоритетні напрями інтенсифікації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у
майбутньому.

SUMMARY
The innovative enterprise development is
considered as a priority national economy. The
estimation of the cost of meeting the dynamics
of scientific and technical work, the number of
innovative enterprises, the net profit of innovative
businesses, grants for scientific and technical
cooperation and others. The main problems of
innovation activity of enterprises during the crisis
were analysed, bold priority areas for intensification
of innovation of domestic enterprises in the future.
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Ключові слова: телекомунікації, телекомунікаційні послуги, ринок телекомунікацій, послуги, Інтернет, транснаціоналізація, глобалізація, інтеграція, індекс транс національності, методологія,
методичні підходи, технологічний розвиток, інновації, масиви даних, конкуренція, оператор, провайдер,
інвестиції, реципієнт

Исследованы методические подходы к
определению уровня транснационализации
рынка телекоммуникационных услуг. Определено место телекоммуникационных услуг в
структуре рынка услуг в целом. Представлены
дефиниции основным понятиям темы, которая исследуется, в частности, телекоммуникационного рынка и транснационализации.
Указывается на то, что в контексте развития рынка телекоммуникационных услуг
транснационализация предусматривает активное перемещение капитала из тех стран,
где существует его избыточное количество, в
государства, в которых телекоммуникационная отрасль нуждается в масштабных капиталовложениях. Предложена характеристика
общих процессов в сфере глобализации и транснационализации сферы телекоммуникаций.
Выделены ситуации, которые побуждают к
прямых капиталовложениям, связанным с
предоставлением информационно-коммуникационных услуг в зарубежной стране. Оценен
технологический прорыв в телекоммуникационных технологиях, что в совокупности с
либерализацией рынков приводит не только к
расширению перечня телекоммуникационных
услуг, в том числе появлению новых и перспективных, но и к увеличению спроса населения
на такие услуги. Отмечена возможность ведения эффективной конкуренции как важный
критерий, который подлежит анализу при
оценке уровня транснационализации рынка
телекоммуникационных услуг.
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Постановка проблеми
Нині незаперечно – телекомунікаційна
сфера стає загальносвітовим феноменом, що
пов’язаний як із високими технологіями, так
і з людським міжособистісним спілкуванням.
На загальносвітовому рівні розвиток телекомунікаційного ринку визначається використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що впливає не лише на самі
телекомунікації, але й на застосування високих технологій у соціальному житті, розвитку громадських інституцій тощо [2, с. 50].
Система наукових знань про телекомунікаційний ринок в умовах глобалізації й
транснаціоналізації вимагає формування відповідного наукового апарату, однією зі складових якого є методичні підходи й методологія вивчення, чому й присвячена дана стаття.
Взаємопов’язаність дослідницької проблеми із важливими науковими та практичними завданнями
Проблематика методології визначення
рівня транснаціоналізації телекомунікацій
пов’язана з рядом тематичних підрозділів
наукового знання – комунікаційними дисциплінами, макроекономікою, суспільствознавством, глобалістикою.
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зокрема І.Новікова, упродовж найближчих
років «інновації на ринку телекомунікацій
будуть розвиватися в напряму все більш широкого використання мобільних пристроїв
і планшетів, розвитку систем обробки великих обсягів даних та їх аналізу в реальному
часі, віртуалізації, а також нових технологій
інтеграції та стимулювання інноваційних
проектів. Серед пріоритетів замовників –
технології М2М, CRM, управління ризиками,
електронна та телемедицина, а також «smart
grid». Основні ризики пов’язані зі зниженням телекомунікаційних витрат у державному та фінансовому секторах Європи і США, а
також з посиленням ролі Китаю як джерела
зростаючої невизначеності для багатьох технологічних сегментів ринку ІТ [14, с. 55].
Водночас компанія «JP Morgan Securities»
у своїх аналітичних дослідженнях прогнозує
в найближчі 2 роки падіння росту виручки
для більшості сегментів апаратних рішень,
за винятком планшетів (2,5% замість прогнозованих раніше 5,5%) і постачальників ІТпослуг (1,3% проти зазначених раніше 3,1%).
Слід надати визначення базовим поняттям. Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», телекомунікаційна послуга
представляє собою продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій,
спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій, а ринок
телекомунікаційних послуг – сферу обігу визначених телекомунікаційних послуг, на які
протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція [1].
У контексті розвитку ринку телекомунікаційних послуг транснаціоналізація (новий
етап інтернаціоналізації господарського життя, що характеризується різким зростанням
ролі зовнішніх факторів розвитку всіх держав і створення транснаціонального капіталу) передбачає активне переміщення капіталу з тих країн, де існує його надлишкова
кількість, до держав, у яких телекомунікаційна галузь потребує масштабних капіталовкладень.
Як відзначає вітчизняна дослідниця
Г.Дурицька, «сьогодні транснаціональні
контролюють понад 57% світового промислового виробництва, 69% міжнародної торгівлі,
більш як 81% патентів і ліцензій на нову тех-

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Наукове питання методичних підходів до
визначення рівня транснаціоналізації ринку телекомунікаційних послуг ще не стало
об’єктом комплексного вивчення у вітчизняних дослідженнях. Серед останніх за часом
фахових праць відносно телекомунікаційного
ринку та процесів транснаціоналізації можна
вказати роботи (монографії, посібники, статті)
таких учених, як А.Бойко [2], З.Герасимчук
[5], К.Денисова [7], Г.Дурицька [8],
Б.Заплотинський, В.Тупкало [10], І.Келару
[12], Т.Корнієнко [13], І.Новикова [14] та ін.
Мета статті – дослідження методичних
підходів до визначення рівня транснаціоналізації ринку телекомунікаційних послуг.
Об’єктом дослідження даної статті є
транснаціоналізація
телекомунікаційного
ринку, а предметом – методологія вивчення
рівня цієї транснаціоналізації.
Методологічною основою дослідження
сформована сукупністю загальнонаукових
(системний і функціональний), емпіричних
(опис, спостереження), а також теоретичних
методів (аналіз, синтез, узагальнення, пояснення, класифікація).
Виклад основного матеріалу
У багатьох державах світу сектор послуг
наразі формує понад половину їх валового
національного продукту, і ця тенденція не
обмежується лише економічно розвинутими
державами. При цьому галузь телекомунікацій є однією зі стратегічних для будь-якої країни. Крім того, вона відіграє величезну роль
у збалансованому розвитку глобальної та регіональної економіки, будучи з’єднувальною
ланкою як промислового сектора, сфери послуг і споживачів, так і різних географічно
розрізнених частин країни та економічних
центрів. Стимулюючи людське спілкування
за допомогою зв’язку, сучасні засоби телекомунікації стають необхідною умовою для
соціальної згуртованості й культурного розвитку всіх країн.
Як вважають вітчизняні фахівці з розвитку глобальної телекомунікаційної сфери,
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ніку, технології та ноу-хау, майже 90% прямих зарубіжних інвестицій» [8, с. 40].
Транснаціоналізація в останній чверті
XX – на початку ХХІ століть є одним із найбільш важливих елементів розвитку світової
економіки і міжнародних відносин. Розвиток
транснаціоналізації відображає загострення
міжнародної конкуренції, поглиблення поділу праці. Міжнародні корпорації у сфері
телекомунікацій, з одного боку, є продуктом міжнародних економічних відносин,
які швидко розвиваються, а з іншого – самі
формують вагомий чинник впливу на них.
Активно впливаючи на міжнародні економічні відносини, телекомунікаційні корпорації створюють нові відносини, видозмінюють
сформовані їхні форми.
Як відомо, за критерієм ринкової капіталізації у світі лідирує саме компанія Apple (США)
– понад 560 млрд. дол. США у 2014 р. [9, с. 15]
Найбільш потужні корпорації у телекомунікаційній сфері розташовані у США, Євросоюзі та
Японії. Із кожним роком все більшого розвитку набуває телекомунікаційний ринок КНР
та Республіки Корея. Потоки інформації, які
у сучасному суспільстві надзвичайно інтенсифікуються, – телефонні розмови, факсимільна
інформація, електронна пошта, масиви даних
та телебачення. Вказане демонструє, якою мірою світ стає ще більш залежним від засобів
телекомунікацій, що змінюють бізнес, стиль
життя, суспільство в цілому.
З метою забезпечення задоволення попиту населення у телекомунікаційних послугах, підвищення конкуренції на ринку,
підтримання тенденцій сучасного розвитку
сфери телекомунікацій, особливе значення у
державному регулюванні цієї сфери у провідних країнах світу надають таким напрямам:
– регулюванню взаємоз’єднання мереж
операторів телекомунікацій, у тому числі визначенню тарифів на взаємоз’єднання;
– забезпеченню надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, навіть
нерентабельних;
– регулюванню тарифів для споживачів
телекомунікаційних послуг;
– розподілу обмежених ресурсів та нагляду за їх використанням;
– аналізу та розвитку ринку телекомунікацій;
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

– модернізації та удосконаленню дозвільної системи провадження діяльності на
ринку телекомунікацій.
Важливим критерієм, який підлягає аналізу
при оцінці рівня транснаціоналізації ринку телекомунікаційних послуг, виступає можливість
ведення ефективної конкуренції. Ознаками
ефективності конкуренції виступають:
– обмежена, але достатня кількість операторів поза вхідними бар’єрами, які мають
різні структури собівартості та працюють в
умовах високої цінової еластичності попиту;
– наявність на ринку надлишкових можливостей, які дозволили б конкурентам дуже
швидко розширитися у відповідь на будь-яке
збільшення цін;
– розвиток ринку під впливом інновацій та постійного технологічного прогресу,
оскільки на таких ринках обмеження конкуренції часто пов’язані з інноваційними загрозами з боку потенційних конкурентів, які
поки що не увійшли на ринок [15, с. 55-56].
В основі транснаціоналізації телекомунікаційних послуг, крім технічних аспектів
контролю за якістю, знаходиться розвиток
інформаційного суспільства. Міжнародний
союз електрозв’язку виділяє триступеневу
модель, за якою країни або регіони рухаються у розвитку інформаційного суспільства. Її
першим етапом є мережева готовність, яка
відображається поширенням інфраструктури інформаційного суспільства у державі,
ступінь доступу приватних осіб, підприємств
та установ до цієї інфраструктури. Другий
етап включає інтенсивність, зокрема ступінь
впровадження ІТ. Третій етап характеризується ефективністю використання ІТ у конкретному суспільстві або регіоні [9, с. 157].
Якщо звернутися до відповідної ситуації
в Україні, то мусимо відзначити, що в нашій
державі ступінь розбудови інформаційного
суспільства стримується такими перешкодами:
– недосконала загальнодержавна політика, політична та економічна нестабільність;
– неповна сформованість законодавства;
– низька інвестиційна активність, відсутність єдності державної технічної та інвестиційної політики;
– уповільнене й недостатньо скоординоване упровадження електронного урядування;
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– наявність значного «цифрового розриву» у використанні інформаційно-комунікаційних технологій;
– загострення проблем та ризиків,
пов’язаних з інформаційною безпекою;
– відсутність мотивації та координації дій
операторів телекомунікацій.
Усі перелічені фактори негативно впливають не лише на рівень транснаціоналізації,
але й на внутрішню ситуацію на вітчизняному ринку телекомунікацій. Його характерною особливістю є істотне відставання за
часом застосування нових технологій в ІТ
між центром (Києвом, великими містами) й
іншими регіонами країни.
Проблемою розвитку телекомунікацій у
нашій країні також є наявність близько 70%
аналогових АТС від їхньої загальної кількості. На модернізацію вітчизняних комунікацій
потрібно близько $19 млрд. і їх знаходження
є проблемним з урахуванням незначної частки ВВП нашої країни, що виділяється у розвиток телекомунікацій (рис. 1).
Як уже відзначалося, ступінь залучення
тієї чи іншої країни у процес транснаціоналізації визначається активністю участі зарубіжних ТНК в економічній діяльності приймаючих країн та участю місцевих ТНК у світовій
економічній діяльності. У повній мірі вказане стосується і процесів транснаціоналізації.
Для кількісного визначення ступеня залучення країн світу до процесу транснаціоналізації телекомунікацій використовується індекс транснаціональності країн-реципієнтів,

який розраховується як середня величина
чотирьох показників:
– питома вага прямих іноземних інвестицій у валовому капіталоутворенні країни;
– частка кумулятивного обсягу прямих
іноземних інвестицій у ВНП;
– зайнятість на іноземних філіалах у відсотковому відношенні до загальної зайнятості у країні;
– питома вага доданої вартості, що створена на іноземних філіалах, у ВВП [5, с. 111].
На нашу думку, в процесі визначення
методичних засад транснаціоналізації телекомунікаційного сектора доцільним також
вбачається звернення до феномена глобалізації корпорацій, уперше запропонованого
західним ученим Дж.Даннінгом. На думку вченого, компанія ухвалює рішення про
здійснення прямої інвестиції за кордоном, у
т.ч. в телекомунікаційну галузь за наявності
трьох необхідних умов:
– ownership specific advantages – специфічні конкурентні переваги (переваги власності) від створення власного виробництва
мають переважати витрати на його розгортання за кордоном;
– location specific variables – країна-отримувач має приваблювати інвестора своїми
перевагами розміщення;
– internalization incentive advantages – перевага інтерналізації. Самостійна реалізація
цієї переваги має бути для інвестора більш
вигідною, ніж їх використання через місцеві
підприємства (наприклад, шляхом надання їм
відповідних ліцензій) [6, с. 94].
Це пояснення стало відомим під назвою правила OLI
(за першими літерами ключових англійських слів у кожному з трьох компонентів).

Рис. 1. Рівень капітальних інвестицій у розвиток телекомунікацій (% ВВП) [14, с. 55]
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Висновки
Отже, в основі методичних
підходів до визначення рівня транснаціоналізації ринку
телекомунікаційних
послуг
знаходяться такі складові: визначення специфіки транснаціоналізації у сфері телекомунікацій, роль провідних телекомунікаційних корпорацій,
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грошове забезпечення телекомунікаційного
ринку, забезпечення якості відповідних послуг, можливість ведення ефективної конкуренції. динаміка міжнародної інтеграції сфери інформаційно-комунікаційних технологій
в Україні. Більш докладно вказані складові
можна визначити таким чином:
– Транснаціоналізацію у контексті ринку
телекомунікаційних технологій можна розуміти як посилення ступеня міжнародності
національної економіки через втрату відповідної частини національних підприємств і
перехід їх до складу міжнародної економічної спільноти. Важливою особливістю процесу транснаціоналізації у телекомунікаційній
сфері є створення ринку світового виробництва й надання послуг, у якому беруть участь
структурні підрозділи транснаціональних
компаній.
– В умовах формування ринкової інфраструктури світової економіки, під впливом
глобалізації та інтеграції глобального господарства телекомунікаційні компанії завойовують усе нові ринки і прагнуть подальшого розширення економічної влади. Крім
того, фінансовий сектор телекомунікацій теж
охоплений тенденцією транснаціоналізації:
сформовані і надзвичайно динамічно розвиваються транснаціональні банки.
– У відповідності до світового досвіду,
вимоги до підтримки якості телекомунікаційних послуг можуть встановлюватися в
ліцензійних вимогах, у національному законодавстві, а також у галузевих керівних документах. У більшості провідних держав світу
моніторинг якості послуг у сфері телекомунікацій стосується
фіксованого й рухомого (мобільного) зв’язку, доступу до Інтернету,
а також універсальних телекомунікаційних
послуг. Водночас у країнах ЄС встановлено
чіткі вимоги до операторів універсальних послуг.
– Ефективна конкуренція при транснаціоналізації ринку телекомунікаційних послуг
визначається як економічне суперництво,
при якому існує велика кількість операторів
телекомунікацій, що мають рівні можливості
вільно входити на ринок і залишати його, однакові умови доступу до телекомунікаційних
мереж, подібних послуг та відповідної інформації, та вільний вибір споживачем операªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

тора телекомунікацій і потрібних йому виду
та кількості послуг за прийнятною ціною та
якістю.
Для кількісного визначення ступеня залучення країн світу до процесу транснаціоналізації телекомунікацій використовується
індекс транснаціональності країн-реципієнтів. Із метою адекватної оцінки потенціалу
транснаціоналізації для телекомунікаційного
ринку України важливо визначити основні
мотиви здійснення прямих інвестицій у зазначену сферу транснаціональними компаніями, адже ухвалюючи інвестиційні рішення
й обираючи країну для реалізації інвестиційного проекту, ТНК беруть до уваги ряд
факторів і визначають відповідні переваги й
ризики.
Перспективним напрямом дослідження
можна вважати розробку методики підвищення рівня транснаціоналізації ринку телекомунікаційних послуг в Україні.
Література

1. Закон України «Про телекомунікації» //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004,
N 12, ст.155.
2. Бойко А. Б. Оцінка ринку телекомунікаційних послуг в Україні та основні напрями його подальшого розвитку / А. Б. Бойко //
Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 49-53.
3. Борисова Л. В. Профілактика й прогнозування
вчинення
транснаціональних
комп’ютерних злочинів / Л. В. Борисова //
Форум права. – 2008. – № 2. – С. 27-31.
4. Бортник Г. Г. Цифрова обробка сигналів
в телекомунікаційних системах : підручник / Г.
Г. Бортник, В. М. Кичак ; Вінниц. нац. техн. унт. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 231 с.
5. Герасимчук З. В. Транснаціоналізація
економіки регіонів України: теорія, методологія, практика : монографія / З. В. Герасимчук.
– Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 468 с.
6. Гранатуров В. М. Управління конкурентоспроможністю оператора телекомунікацій / В. М.
Гранатуров, І. В. Литовченко, І. А. Кораблінова
; Одес. нац. акад. зв’язку ім. О. С. Попова. – К. :
Кафедра, 2013. – 255 с.
7. Денисова К. Ю. Транснаціоналізація
міжнародного бізнесу в умовах глобалізації :
автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 /
Денисова Катерина Юріївна ; Донец. нац. ун-т
(м. Вінниця). – Вінниця, 2015. – 20 с.
24

Äóì³êÿí Ì.Ì. - Ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ òðàíñíàö³îíàë³çàö³¿...

АНОТАЦІЯ
Досліджено методичні підходи до визначення рівня транснаціоналізації ринку телекомунікаційних послуг. Визначено місце
телекомунікаційних послуг у структурі ринку
послуг загалом. Надані дефініції основним поняттям теми, що досліджується, зокрема,
телекомунікаційного ринку й транснаціоналізації. Вказується на тому, що у контексті
розвитку ринку телекомунікаційних послуг
транснаціоналізація передбачає активне переміщення капіталу з тих країн, де існує його
надлишкова кількість, до держав, в яких телекомунікаційна галузь потребує масштабних
капіталовкладень. Запропонована характеристика загальних процесів у сфері глобалізації й транснаціоналізації сфери телекомунікацій. Виокремлено ситуації, що спонукають до
прямих капіталовкладень, пов’язаних із наданням інформаційно-комунікаційних послуг
у зарубіжній країні. Оцінений технологічний
прорив у телекомунікаційних технологіях, що
у сукупності з лібералізацією ринків призводить не тільки до розширення переліку телекомунікаційних послуг, у тому числі появи
нових та перспективних, а й до збільшення
попиту населення на такі послуги. Відзначено
можливість ведення ефективної конкуренції
як важливий критерій, який підлягає аналізу при оцінці рівня транснаціоналізації ринку
телекомунікаційних послуг.

SUMMARY
The methodical going is investigational near
determination of level of transnationalization
market of telecommunication services. The place of
telecommunication services is certain in the structure
of market of services on the whole. Determinations
is presented to the basic concepts of theme which
is probed, in particular, telecommunication market
and transnationalization. Specified on that in the
context of market of telecommunication services
of transnationalization development foresees
the active transferring of capital from those
countries, where his surplus amount is, in the
states in which telecommunication industry needs
scale capital investments. Description of general
processes is offered in the field of globalization and
transnationalization sphere of telecommunications.
Situations, which induce to lines to the capital
investments, to related to the grant of of informativecommunication services in a foreign country,
are selected. A technological breach is appraised
in telecommunication technologies, that in an
aggregate with liberalization of markets results
not only in expansion of list of telecommunication
services, including appearance new and perspective
but also to the increase of demand of population
on such services. Possibility of conduct of effective
competition as important criterion which is
subject an analysis at the estimation of level of
transnationalization market of telecommunication
services is marked.
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Не виключенням є й розвиток туристичної галузі, яка в умовах нестачі фінансових ресурсів
потребує впровадження нових сучасних форм
співробітництва і партнерства, які б дали
можливість отримати найбільший синергетичний ефект. Тому питання запровадження
державно-приватного партнерства в туризмі
є актуальними.

В статье исследованы и обобщены существующие в научной литературе подходы к
определению категории «государственно-частное партнерство». Освещен международный
опыт использования проектов государственно-частного партнерства в туризме. Определены основные проблемы, которые препятствуют внедрению государственно-частного
партнерства в туристическую отрасль Украины, и разработаны пути их преодоления.

Стан дослідження
Вагомий внесок в дослідження питань
розвитку державно-приватних партнерств
здійснили іноземні та вітчизняні вчені, такі
як М. Клейн, К. Кернагам, Дж. Бюкенен,Е. Дюркгейм, Дж. Коммонс, Р. Партінгтон,
П. Бунд, Б. Крейсель, М. Б. Данилишин,
С. З. Захарова, А. М. Гаврилюк, А. Г. Зима,
Д. М. Стеченко, І. В.Безуглий та інші. У роботах цих вчених розглядаються різні підходи
до визначення поняття «державно-приватне
партнерство», досліджується закордонних
досвід використання проектів державно-приватного партнерства в різних галузях світової та національної економіки, визначаються
форми реалізації зазначених проектів, проте
потребує додаткової уваги визначення умов
для впровадження державно-приватного
партнерства в туристичну галузь України.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, співробітництво, туристична галузь, зарубіжний досвід.

Постановка проблеми
Сучасний стан національної економіки потребує переходу на нову інноваційну модель
розвитку, ефективним механізмом реалізації
якої є пошук і створення дієвих форм здійснення господарської діяльності, одними з
яких можуть виступати такі структури бізнесу,
що поєднують у собі різноманітні форми партнерства та співробітництва. На сьогодні існує
велика кількість таких утворень, які існують
у вигляді асоціацій, корпорацій, концернів,
консорціумів, фінансово-промислових груп
та відрізняються певними особливостями, а
саме типом управління, юридичним статусом,
типом організаційної побудови, територіальністю, організаційно-правовою формою тощо.
Проте більшої уваги серед фахівців у сфері
підприємництва різних галузей, державних
установ, інвестиційних компаній, наукових
установ тощо викликає така форма співробітництва, як державно-приватне партнерство.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

Мета дослідження
Метою дослідження є узагальнення теоретичних засад функціонування форм державно-приватного партнерства в туризмі, аналіз
досвіду його використання у світі та Україні,
визначення перешкод для впровадження
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державно-приватного партнерства в туристичну галузь України та розробка заходів з їх
подолання.

партнерство» трактує останнє як систему відносин між державними та приватними партнерами, побудовану на засадах рівності партнерів та узгодженості інтересів, при реалізації
яких можливості обох партнерів об’єднуються
[1]. Відповідно до визначених у законі ознак
державно-приватного партнерства, останнє
ґрунтується на передачі частини повноважень, відповідальності та ризиків, щодо реалізації інвестиційних проектів приватному сектору. На стороні «державних» партнерів можуть виступати: держава України, Автономна
Республіка Крим, територіальні громади в
особі відповідних органів державної влади
та органів місцевого самоврядування. Закон
України «Про державно-приватне партнерство» не визначає також обмежень щодо наявності статусу резидента, а навіть прямо передбачає у ч. 2 ст. 6 та ст. 19 можливість участі не
лише національних, але й іноземних суб’єктів
господарської діяльності.
Окремі дослідники [2; 4] визначають державно-приватне партнерство в галузі туризму
як систему юридично закріплених відносин
між органами державної влади, що регулюють функціонування галузі туризму на макро-,
мезо- та мікрорівнях, а також державними туристичними установами та приватними установами чи окремими підприємцями. Проте,
слід відзначити той факт, що туристична галузь охоплює велику кількість суміжних галузей, такі як транспорт, охорона здоров’я, освіта, культура тощо, тому слід розширити зміст
поняття.
З урахуванням зазначеного вище, державно-приватне партнерство в туризмі визначено
як форму взаємодії системи органів державної
влади різного рівня ієрархії, суб’єктів підприємницької діяльності в галузі туризму та суміжних галузей, іноземних суб’єктів господарювання, спрямовану на об’єднання ресурсів,
технологій та управлінських навиків, поділу
ризиків та відповідальності з метою досягнення спільних цілей.
Також слід відзначити, що необхідної умовою реалізації будь-яких державно-приватних проектів є наявність таких елементів, як
довіра та визнання партнеру, обов’язковість,
взаємодія, передбачуваність, прозорий процес прийняття рішень, увага до процесу, взаємна відповідальність, розподіл проблем.

Виклад основного матеріалу
Актуальність впровадження державноприватного партнерства (ДПП) у світову туристичну галузь підтверджується її вагомим
внеском у розвиток глобальної економіки.
Так, за даними Всесвітньої ради з подорожей
і туризму внесок туризму в світову економіку
у 2015 році дорівнює 10 % світового валового
продукту, загальний вклад туристичної галузі
у забезпечення зайнятості населення складає
9,4 % від загальної зайнятості. Туристична галузь росте більш високими темпами у порівнянні з іншими галузями світової економіки,
такими як автомобілебудування, фінансові
послуги, охорона здоров’я. За даними Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО),
Україна протягом останніх років вважалася
лідером у країнах центральної та східної Європи за кількістю туристичних прибуттів,
однак у силу напруженого політичного стану ситуація змінилась у гіршому напрямку, а
саме зменшення кількості іноземних туристів
з 24 672 тис. осіб у 2013 році до 12712 тис. осіб
у 2014 році призвело до зменшення доходів
від туризму з 5 083 млн. дол.. у 2013 році до
1 612 млн. дол. у 2014 році. [11]. Проте, враховуючи величезний природний, культурний,
рекреаційний потенціал, країна має всі шанси
займати провідні позиції у розвитку світової
туристичної галузі за умови прийняття грамотних управлінських рішень, направлених
на активне співробітництво державного та
приватного секторів. Особливий науковий та
практичний інтерес до впровадження форм
державно-приватного партнерства проявляють відомі іноземні та вітчизняні фахівці та
науковці в галузі туризму.
Так, К.Кернагам визначає державно-приватне партнерство як форму співробітництва,
яка ґрунтується на об’єднанні фінансових ресурсів, технологій, управлінських знань для
досягнення спільної мети та загальної вигоди
[7]. В інших джерелах [5] визначено, що державно-приватне партнерство характеризується розподілом ризиків, інвестиційних ресурсів, відповідальності та нагород.
Закон України «Про державно-приватне
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У світі успішне застосування державноприватного партнерства простежується у
транспортній сфері (автодороги, залізниці,
аеропорти, порти), у реалізації проектів розбудови соціальної інфраструктури (охорона
здоров’я, освіта, туризм), житлово-комунальному господарстві (водопостачання, електропостачання, газопостачання). Країнами, які
активно застосовують такі форми співробітництва є США, Великобританія, Франція,
Німеччина. Особливо активно розвивається
концепція державно-приватного партнерства
в таких країнах Європи, як Австрія, Греція,
Ірландія, Іспанія та в країнах Південно-Східної Азії [4].
Так, наприклад, в Угорщині Державна агенція з просування туризму (Magyar
Turizmus) із залученням приватних партнерів
розробили маркетингову стратегію, орієнтовану на сусідні країни та оптимізовану за часом на переїзд / переліт. Іншим прикладом є
співпраця Корейської туристичної організації
з компанією «VISA card», яка сприяла появі
нових фінансових послуг для власників платіжних карток [4, с. 473].
Одне з перших досліджень, присвячених
ролі Державно-приватного партнерства в туризмі, було проведено Всесвітньої туристичною організацією (ЮНВТO ) у 2000 році, де
98% від громадських та приватних установ з
90 країн світу відзначили роль партнерства
в туризмі як «дуже важливу» або «важливу» в
посиленні конкуренції. У публікаціях ЮНВТО, зокрема у дослідженнях Р. Партінтгтона,М. Крейселя, М. Пруга, П. Бунда, Ф. Штейн-

ганса розглянуто більше ста прикладів реалізації державно-приватного партнерства в туризмі [5; 8; 9], окремі з яких представлено в
табл.1.
Аналіз досвіду використання державноприватного партнерства в туризмі країн світу
містить цілі проектів, результат і наслідки від
їх реалізації [2].
Основними цілями застосування ДПП
у туризмі автори [2] називають покращення
круїзної політики, туристичного іміджу дестинації, розширення асортименту туристичних
продуктів, збереження культурно-історичної
спадщини, покращення менеджменту галузі
туризму.
Досвід інших держав свідчить про вигідність державно-приватного партнерства в
сфері туризму для учасників таких угод. Проте в Україні така форма співпраці не набула
широкого розповсюдження. За даними Світового банку [10], протягом 1990-2013 років
за участю приватного сектору реалізовано
всього 40 інфраструктурних проектів, при
цьому загальний обсяг інвестицій у зазначені
проекти становив 12,1 млрд. доларів США, з
яких близько 90 відсотків були спрямовані на
реалізацію проектів у сфері телекомунікацій.
В інших країнах з рівнем доходу на одну особу нижче середнього загальний обсяг інвестицій, залучених у 1990-2013 роках для реалізації інфраструктурних проектів за участю приватного сектору, становив 588,5 млрд. доларів
США. Ураховуючи те, що до зазначеної категорії належать переважно країни Африки,
найменш розвинені країни Південно-Східної

Таблиця 1
Приклади реалізації державно-приватного партнерства
Автори
Назва документу
Зміст документу
Р. Партінгтон, - Звіт «Державно-приватні парт- Опис об’єктів ДПП у туризмі, що реаБ . К р е й с е л ь , нерства: взаємні вигоди для біз- лізовані на заповідних територіях ПАР,
М.Пруг, Ф. Штейн- несу та заповідних територій»
Великої Британії, США та Німеччини,
ганс [8]
а також опис учасників та результатів
партнерства
Бізнес рада всес- Звіт «Співробітництво державно- Досліджено відношення населення
вітньої туристичної го та приватного секторів: підви- країн до реалізації проектів ДПП у туорганізації
щення конкурентоспроможності ризмі, описано результати реалізації
[11]
туризму»
проектів у 80 країнах світу.
П. Бунд [5]
Звіт «Співробітництво та парт- Досліджено моделі реалізації кращих
нерство в туризмі: глобальна світових проектів у туризмі, пов’язаних
перспектива»
із маркетингом, розробкою нового продукту та проведенням тренінгів.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015
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Таблиця 2
Проблеми запровадження державно-приватного партнерства та шляхи їх
подолання
Проблема
Шляхи подолання
1

2

Недостатня привабливість для приватних ін- Передбачити на законодавчому рівні можливесторів значної частини об’єктів
вість передачі приватним партнером об’єктів,
створених ним на свій страх і ризик, державному партнеру з подальшим відшкодуванням їх вартості на договірних умовах
Відсутність податкових чи митних пільг для Передбачити можливість надання приватному
приватних інвесторів у процесі реалізації про- партнеру пільг (у випадку укладання стратеектів ДПП
гічно важливого договору) і посилити санкції
за невиконання зобов’язань
Недосконалість вітчизняної нормативно-пра- Запровадити механізм компенсації збитків (як
вової бази (зокрема, труднощі з отриманням державі, так і приватному партнеру), завданих
приватним інвес-тором дозвільних документів внаслідок одностороннього розірвання контракту;
та погоджень, необхідних для виконання
умов договору), у якій не передбачено норм, у разі невиконання приватним партнером взящо існують у розвинених країнах світу (обго- тих на себе зобов’язань передбачити можливорення умов виплати приватним власникам вість заміни його без необхідності проведення
компенсацій у випадку невиконання держа- нового конкурсу.
вою своїх зобов’язань за укладеними договорами, відшкодування різниці у тарифах тощо)
Високий рівень корупції, що збільшує тран- Зменшити кількість погоджувальних процезакційні витрати бізнес-структур та мінімізує дур на етапі укладання договорів.
підприємницьку ініціативу приватних (іноземних) інвесторів
Недостатня фахова підготовка державних Розробити низку заходів щодо підвищення
службовців, які займаються питан-нями ДПП, кваліфікації та мотивування працівників міснизьких рівень їх мотивації щодо пошуку та цевих органів виконавчої влади та органів місроботи з приватними інвесторами з метою за- цевого самоврядування, що займаються реаліпочаткування проектів на засадах ДПП
зацією проектів ДПП
Низька обізнаність представників бізнесу Здійснити інформаційні заходи у вигляді конщодо переваг використання механізмів ДПП у ференції із залученням іноземних компаній,
процесі розвитку підприємницької діяльності представників вітчизняного бізнесу з метою
донесення переваг ДПП
Низький рівень довіри представників бізнесу Створення позитивного іміджу держави як
внаслідок непослідовності прийняття еконо- сумлінного партнера.
мічних та політичних рішень

Азії та країни СНД, рівень залучення приватного сектору до реалізації інфраструктурних
проектів в Україні є незадовільним.
Одним з нечисленних прикладів ДПП у
туризмі є підготовка України до проведення
чемпіонату «Євро-2012», у процесі якої планувалось за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів профінансувати не більше
52 % вартості усіх запланованих робіт. Проте
внаслідок труднощів із залученням приват-

них інвестицій державі довелось профінансувати понад 80 % усіх видатків. Одним з нечисленних прикладів ефективного застосування
державно-приватного партнерства можна відзначити тільки в окремих випадках: побудова
футбольних стадіонів у Донецьку та Харкові.
Реалізувати повною мірою запуск ДПП заважає несприятливий бізнес клімат. Підтвердженням цьому є дані Всесвітнього економічного форуму, де у рейтингу глобальної конку29
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ризмі, яке на відміну від інших відрізняється
складом суб’єктів, які беруть у ньому участь.
Проаналізований досвід створення таких
проектів у світі та в Україні свідчить, що в нашій країні така форма співпраці, як державноприватне партнерство, не набула широкого
розповсюдження, проте досить ефективно використовується в країнах Європи, ПівденноСхідної Азії, Африки. Досліджуючи літературні джерела та практичний досвід впровадження таких проектів у туристичній галузі України, виявлено труднощі, з якими стикаються
приватні інвестори, зацікавлені в реалізації
програм державно-приватного співробітництва. Їх осмислення та аналіз законодавства у
сфері державно-приватного партнерства дало
можливість сформулювати шляхи подолання
зазначених проблем.

рентоспроможності у 2015 році Україна посідає
76 місце, а у рейтингу легкості ведення бізнесу,
представленого Світовим банком, займає 83 позицію, значно піднявшись з 152 місця у 2011
[10]. Концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки [3]
визначає, що основними причинами незадовільного стану розвитку державно-приватного
партнерства є: недостатній рівень уваги держави до реалізації політики у сфері державноприватного партнерства і недосконалість системи управління розвитком такого партнерства;
відсутність у сфері державно-приватного партнерства дієвих заходів із створення умов для
його розвитку, а також чіткого розмежування
повноважень між органами державної влади та
координації їх діяльності; наявність галузевих
особливостей провадження господарської діяльності і складність умов довгострокового та
взаємовигідного співробітництва між державою
і приватними партнерами тощо.
Дослідження літературних джерел, які
аналізують проблеми створення ефективних
механізмів державно-приватного партнерства, практичного існування таких проектів у
туристичній галузі України, дозволило визначити основні з них та розробити шляхи їх подолання (табл.2).
Глибокий аналіз проблем уповноваженими особами органами державної влади, які
здійснюють розробляють державну політику
в сфері державно-приватного партнерства в
провідних галузях економіки, в тому числі туристичній, дозволить: залучити нові ресурси
для проведення модернізації у регіонах та в
Україні в цілому; знизити навантаження на
видаткову частину державного та регіональних бюджетів, а у випадку туристичної галузі,
яка останні роки взагалі практично позбавлена фінансування, залучити іноземні та вітчизняні інвестиції, а також фінансові ресурси, що
до цього перебували «у тіні»; перерозподілити
ризики та посилити відповідальність сторін
державно-приватного партнерства за реалізацію інвестиційних проектів на місцевому та
регіональному рівнях.

Література
1. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 №2404VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
2. Зима О. Г. Проекти державно-приватного партнерства як шлях розвитку туризму в
Україні / О. Г. Зима, І. І. Лісіцина // Економіка
розвитку. – 2012. – № 2(70). – С. 9-15.
3. Концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки
від 14.08.2013 № 739-р [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/739-2013-р
4. Стеченко Д. М., Безуглий І. В. Імператив державно-приватного партнерства
в рекреаційно-туристичній сфері України
Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна
економіка. – 2014.– №4. – С. 136-146.
5. Bund P. Co-operation and Partnerships
in Tourism: A Global Perspective [Electronic
resource]. – Access mode : http://destinet.eu/
resources/...-varioustargetgroups/Cooperation_
and_Partnerships_in_Tourism.pdf/download/1/
Cooperation_and_Partnerships_in_Tourism.pdf
6. Economic Commission for Latin America
and the Caribbean. Tourism in the Caribbean
competitiveness, upgrading, linkages and the
role of public-private partnership (PPP) and public policy. [Electronic resource]. – Access mode :
caribbean.eclac.org/econometric-study-determinants-tourism-competitiveness-caribbean..

Висновки
У результаті вивчення теоретичних підходів та законодавчих актів було визначено поняття державно-приватного партнерства в туªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

30

Áðóñ³ëüöåâà Ã.Ì. - Àíàë³ç òåíäåíö³é ðîçâèòêó äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà...

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено та узагальнено існуючі у науковій літературі підходи до визначення
категорії «державно-приватне партнерство».
Висвітлено міжнародний досвід використання проектів державно-приватного партнерства в туризмі. Визначено основні проблеми,
які перешкоджають впровадженню державноприватного партнерства в туристичну галузь
Україні, та розроблено шляхи їх подолання.

SUMMARY
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projects in tourism was highlighted. The main
problems that hinder to implement public private
partnership in Ukrainian tourism industry and
ways of overcoming them were determined.
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вітчизняними вченими, серед яких Альтман Є.,
Бівер В., Окороков В., Донцова Л., Нікіфорова Н. та багато інших.

У статті розглядаються основні методи та системи оцінки фінансового стану підприємств за результатами аналізу їх
фінансової звітності. Особлива увага присвячена питанню трансформації показників
фінансового стану підприємств в різних
економіках світу та вітчизняній економіці.
У статті наведено основні системи аналізу
фінансового стану підприємств, а саме системи, що аналізують ізольовані фінансові
показники, рейтингові системи та системи
інтегральних показників.

Метою статті є аналіз світового досвіду
трансформації основних методів визначення фінансового стану підприємств у різних
країнах світу.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства,
оцінка фінансового стану, рейтингові системи, системи інтегральних показників.

Виклад основного матеріалу
Одним з перших методів для визначення можливих ускладнень у фінансовій сфері
господарюючого суб’єкта був метод аналізу
фінансових коефіцієнтів. У першій половині XX століття в США проводилися перші
дослідження в даному напрямку. Авторами
перших досліджень стали Рамзер і Фостер
(Ramzer і Foster) у 1931 г, Фітц Патрік (Fitz
Patrick) у 1931-1932 рр., Сміт і Вінакор
(Smith і Winakor) у 1935 р.
Відмінною рисою методу було ізольоване вивчення тенденцій зміни окремих
фінансових показників і подальше їх порівняння зі значеннями ефективно працюючих господарюючих суб’єктів. На підставі
даного порівняння і робилися висновки
про те, які ж показники є найкращими індикаторами фінансового стану. У результаті проведеного аналізу коефіцієнти класифікувалися за ступенем їх можливого впливу на фінансовий стан підприємства. Сміт

Постановка проблеми
Функціонування підприємства в сучасних економічних умовах, зростання рівня
фінансових ризиків, підвищення конкуренції вимагають постійного контролю за
діяльністю підприємства, а також за його
фінансовим станом, рівнем платоспроможності та фінансової стійкості. Навіть
сьогодні проводяться активні наукові дослідження проблеми оцінки фінансового
стану підприємства, однак єдиної системи для визначення фінансового стану не
існує. Враховуючи перехід вітчизняної
економіки до міжнародних стандартів фінансової звітності, необхідно дослідити
зарубіжний досвід трансформаційних процесів щодо показників фінансового стану
підприємств.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015
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підприємства став метод однокритерійної оцінки, на підставі якого відбувається
ранжування підприємств за класами надійності. Цей метод дозволив привести до
єдиного критерію значення різних фінансових параметрів, і таким чином нівелювати істотний недолік, властивий попереднім
методикам, – ізольованість аналізу різних
коефіцієнтів. Рейтинговий аналіз фінансового стану підприємства називають ще
«кредитним скорингом». Вперше дана методика була запропонована економістомД. Дюраном на початку 40-х років XX століття. Кредитний скоринг набув широкого
поширення в комерційних банках при визначенні кредитоспроможності позичальника і лімітів його кредитування [3].
М.І. Литвин запропонував рейтингову методику оцінки стану підприємств.
Ця методика заснована на аналізі більшої
кількості параметрів, які розділені на три
групи: показники фінансової стійкості,
ліквідності та ефективності використання
коштів. Крім того, оцінюється і величина
статутного капіталу підприємства, його ділова репутація. За підсумками такого аналізу підприємству привласнюється той або
інший рейтинг.
Однією з найбільш відомих рейтингових систем є методика, запропонована Л.В. Донцовою
та Н.Л. Нікіфоровою. У своїх роботах [4,5,6]
вони виділяють два варіанти класифікації
господарюючих суб’єктів за ступенем ризику, виходячи з фактичного рівня показни-

і Вінакор вважали, що найефективнішим
коефіцієнтом, що вказує на можливе банкрутство господарюючого суб’єкта, є коефіцієнт, що характеризує співвідношення величини робочого капіталу і загальної суми
активів [1].
У даний час найбільш широкого поширення набула розроблена в 70-х рр. XX
століття система показників Вільяма Бівера
(W. Beaver). Суть роботи, проведеної відомим фінансовим аналітиком, полягала в
тому, що в ній аналізувалися (на відміну
від робіт інших авторів) чисті грошові потоки, їх відношення до загальної суми боргу. Система показників Бівера і їх значення
для визначення фінансової нестійкості підприємства представлені в таблиці 1.
Одержувані значення показників фінансової стійкості підприємства порівнюються з їхніми нормативними значеннями
для трьох можливих станів підприємства.
Показники, наведені в колонці №3,
характеризують підприємства з високою
фінансовою стійкістю. Для підприємств з
коефіцієнтами, що відповідають значенням
показників у колонці №4, існує ймовірність банкрутства протягом найближчих
п’яти років. Для підприємств, фінансовий
стан яких характеризується показниками
колонки №5, ймовірність банкрутства надзвичайно висока в найближчий час (протягом року) [2].
Наступним важливим кроком у розвитку методів оцінки фінансового стану

Таблиця 1.
Система показників Бівера
Показник
Формула розрахунку
Значення показника
1
3
3
4
5
Коефіцієнт Бівера
(Чистий прибуток + Амортизація) /
0,400,17
-0,15
(Довгострокові + Короткострокові
0,45
зобов’язання )
Рентабельність активів (Чистий прибуток* 100) / Активи
6-8
4
-22
Фінансовий леверидж (Довгострокові зобов’язання +
<=0,37 <=0,50 <=0,80
Короткострокові зобов’язання) /
Активи
Коефіцієнт покриття
(Власний капітал - Необоротні акти- 0,40
<=0,30
-0,06
активів чистим оборот- ви) / Активи
ним капіталом
Коефіцієнт покриття
Оборотні активи / Короткострокові <=3,2
<=2
<=1
зобов’язання
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Таблиця 2.
Групування підприємств за критеріями оцінки їх фінансового стану
Показник
Межі групування підприємств за класами
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
1
2
3
4
5
6
Коефіцієнт абсо- 0,25 та вище
0,2-16
0,15-12
0,1-8
0,0-4
лютної ліквідності
- 20
Коефіцієнт швид- 1,0 та вище
0,9-15
0,8-12
0,7-9
0,6-6
кої ліквідності
- 18
Коефіцієнт поточ- 2,0 та вище - 1,9-1,7-1512 1,6-1,4 - 10,5- 1,3-1,1-6-3
1,0-1,5
ної ліквідності
16,5
7,5
Коефіцієнт фінан- 0,6 та вище 0,59-0,54150,53-0,43 - 0,42 -0,416,60,4-1
сової незалежності
- 1,7
12
11,4-7,4
1,8
Коефіцієнт забез- 0,5 та вище
0,4-12
0,3-9
0,2-6
0,1-3
печеності власни- 15
ми оборотними засобами
Коефіцієнт забез- 1,0 та вище
0,9-12
0,8-9,0
0,7-6
0,6-3
печеності запасів
- 15
власним капіталом
Межі класів
100
85-64
63,9-56,9
41,6-28,3
18 та менше
ків фінансової стійкості і рейтингу кожного
показника, вираженого в балах. Перший
варіант групування підприємств наведено
в таблиці 2.
Після розрахунку сумарної кількості
балів підприємство відносять до того чи
іншого класу і таким чином позиціонують
його в табелі про ранги. Це дає можливість
визначити частку ризику неповернення позикових коштів: від практично безризикових (1 клас) і до високоризикових (5 клас).
Описані рейтингові методики оцінюють фінансовий стан підприємства за заздалегідь встановленим нормативним значенням. Ряд авторів [7,8] пропонує порівнювати фінансові параметри компанії з
показниками підприємства-еталона, тобто
підприємства, яке є лідером галузі. Таке
порівняння можливе тільки при наявності
достатньо повної фінансової інформації.
Протягом довгого часу багато вчених
працює і над питанням зведення оцінок
різних параметрів до єдиного (уніфікованого) показника.
Так, засновниками нової групи методів
стали в 20-х рр. XX століття Уолл і Дюнінг
(Wall & Duning). Суть їх пропозиції полягає у використанні індексу кредитної сили,
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

побудованого шляхом об’єднання в лінійну
функцію декількох зважених коефіцієнтів.
Ваги коефіцієнтів визначалися суб’єктивно
– на підставі думки аналітика. Саме з цієї
причини їх робота і була піддана жорсткій
критиці з боку колег [1].
У Франції був запропонований метод,
названий Credit-men (автор Ж. Депалян),
що представляє собою наступну залежність:
N = 25 * Ri + 25 * R2 + 10 * R3 + 20 *
R4 + 20 * R5, (1)
де Rj розраховується як відношення
фактичного значення показника до його
нормативного значенню. Для оцінки фінансова ситуація підприємства характеризувалася за допомогою наступних п’яти показників:
• Rj – коефіцієнт швидкої ліквідності;
• R2 – коефіцієнт кредитоспроможності
(власний капітал / кредиторська заборгованість);
• R3 – коефіцієнт «іммобілізації власного капіталу» (власний капітал / залишкова
вартість необоротних активів);
• R4 – коефіцієнт оборотності запасів
(собівартість продажів / середній запас);
• R5 – коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обсяг продажів або
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виручка до оподаткування / дебіторська заборгованість).
Для кожного підприємства визначається інтегральний параметр N. Якщо N дорівнює 100, то фінансова ситуація підприємства розглядається як нормальна. Якщо
N > 100, фінансова ситуація вважається хорошою, а якщо N < 100, то фінансовий стан
підприємства вважається нестійким.
Вітчизняними вченими також було запропоновані декілька моделей інтегрального об’єднання фінансових параметрів
підприємства в лінійну функцію.
Наприклад, можна розглянути формулу, запропоновану P.C. Сайфуліним і Г.Г.
Кадиковим, у якій коефіцієнти повинні
бути вищі з деякі нормативні значення [1]:
R = 2 * Ко + 0,1 * КТЛ + 0,08 * Кі +
0,45 * Км + Кпр, (2)
де Ко – коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Ко => 0,1);
• КТЛ – коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ => 2);
• Кі – інтенсивність обороту авансового
капіталу, що характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на одну одиницю грошових коштів, вкладених у діяльність підприємства (Ки => 2.5);
• Км – коефіцієнт менеджменту, що визначається відношенням прибутку від реалізації до величини виручки від реалізації;
• Кпр – рентабельність власного капіталу або відношення балансового прибутку
до власного капіталу (Кпр => 0,2).
При дотриманні всіх мінімально необхідних умов рейтингове число буде дорівнювати 1.
Також існує ряд інших подібних методик. Їх певним недоліком є залежність ступеня адекватності від правильності вибору
критичних значень показників і ступенів
важливості коефіцієнтів.
Інший підхід використовував Альтман
при побудові інтегрального показника для
оцінки ризику банкрутства. У 1968 році
Альтман запропонував метод, який дозволяє врахувати всі найнеобхідніші коефіцієнти водночас, не пов’язуючи при цьому їх
величини з нормативними значеннями [9].
Найбільш відомі моделі Альтмана – це
дво- і п’ятифакторна. Перша є найпрості-

шою з них. Два основних параметри – це
коефіцієнт покриття і коефіцієнт фінансової залежності. На основі існуючої практики емпірично були виявлені вагові коефіцієнти кожного з цих факторів:
Z2 = -0,3877 – 1,0736 X1 + 0,0579 Х2, (3)
де X1 – коефіцієнт поточної ліквідності;
• Х2 – коефіцієнт фінансової залежності.
Для господарюючих суб’єктів, у яких
ймовірність фінансової кризи дорівнює
50%. Якщо Z2 < 0, то ймовірність банкрутства знижується, якщо Z2 > 0, то зростає.
Незаперечною перевагою двофакторної
моделі є її простота, можливість використання в умовах обмеженого обсягу інформації про ділову активність підприємства.
Однак дана модель не забезпечує всебічної
оцінки підприємства.
Розглянемо
п’ятифакторну
модель
Альтмана:
Z5 = 1,2 X1 + 1,4 Х2 + 3,3 Х3 + 0,6 X4,
+ 1,0 Х5, (4)
де Х1 – частка оборотних коштів в активах (відношення поточних активів до загальної суми активів);
• Х2 – рентабельність активів, обчислена за нерозподіленим прибутком (відношення нерозподіленого прибутку до загальної суми активів);
• Х3 – рентабельність активів, обчислена за балансовим прибутком;
• Х4 – коефіцієнт покриття за ринковою вартістю власного капіталу (відношення ринкової вартості акціонерного капіталу
до короткострокових зобов’язань);
• Х5 – віддача всіх активів (відношення виручки від реалізації до загальної суми
активів).
Рівень загрози банкрутства в даній моделі Альтмана оцінюється за наступною
шкалою:
• Z5 <1,8 ймовірність дуже висока;
• від 1,81 до 2,7 – висока;
• від 2,81 до 2,9 – можлива;
• 3,0 – дуже низька.
Необхідно відзначити високу точність
прогнозу, який дає дана модель: до одного року вона становить 95%, до двох років
– 83%.
Єдиний недолік цієї моделі, а саме –
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можливість визначення Z-критерію тільки для компаній, що мають ринкову капіталізацію, Альтман виправив у 1983 році,
запропонувавши альтернативний варіант
своєї п’ятифакторної моделі:
Z’5 = 0,717 X1 + 0,847 Х2 + 3,107 Х3 +
0,42 Х4 + 0,995 Х5, (5)
де Х4 – балансова вартість власного капіталу, віднесена до величини позикового
капіталу. Критичне значення Z’5 для даної
моделі дорівнює 1,23.
Аналогічні розробки проводилися і у
Великобританії. У 1972 році Ліс запропонував наступну формулу:
Z = 0,063 X1 + 0,092 Х2 + 0,057 Х3 +
0,001 Х4, (6)
де X1 – відношення оборотного капіталу до суми активів;
 Х2 – віддача всіх активів за прибутком від реалізації;
 Х3 – рентабельність активів, обчислена за нерозподіленим прибутком;
 Х4 – співвідношення власного і позикового капіталу.
У даній моделі граничне значення дорівнює 0,037 [10]. У 1997 році Таффлер запропонував нову формулу для підприємств
Великобританії [1]:
Z = 0,53 X1 + 0,13 Х2 + 0,18Х3 +
0,16Х4, (7)
де X1 – прибуток від реалізації / короткострокові зобов’язання;
 Х2 – оборотні активи / сума
зобов’язань;
 Х3 – короткострокові зобов’язання /
сума активів;
 Х4 – виручка / сума активів.
Якщо Z > 0,3, це говорить про те, що у
фірми є довгострокова перспектива; якщо
Z < 0,2, то велика ймовірність банкрутства.
Вітчизняні вчені також внесли свій
вклад у вирішення даної проблеми, за
принципами моделі Альтмана була запропонована власна модель, з емпірично підібраними коефіцієнтами:
R = 8,38 K1 + К2 + 0,054 К3 +0,63 К4, (8)
де R – показник ризику фінансової кризи підприємства;
 K1 – відношення оборотного капіталу
до активів;
 К2 – відношення чистого прибутку до
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

власного капіталу;
 К3 – відношення виручки від реалізації до активів;
 К4 – відношення чистого прибутку до
витрат.
Ступінь ризику фінансової неспроможності обернено пропорційна коефіцієнту
К, таким чином, можна визначити ймовірність за наступними даними:
 при К < 0 – максимальна;
 при К від 0 до О,18 – висока;
 при К від 0,18 до 0,32 – середня;
 при К від 0,32 до 0,42 – низька;
 при К > 0,42 – мінімальна.
Слід не забувати, що застосування західних методик до сьогоднішніх реалій
української економіки не може бути адекватним без внесення відповідних коригувань, оскільки в Україні ще немає достатнього досвіду побудови нормальних ринкових відносин.
Висновки
Розглянувши дані моделі, можна зробити висновок, що існує кілька основних систем, за визначенням фінансового стану підприємств, які можна умовно розділити на
3 групи. Це системи, що аналізують ізольовані фінансові показники (модель Бівера),
рейтингові системи (модель Дюрана) та
системи інтегральних показників (Уолл,
Дюнінг, Альтман).
Методика оцінки фінансового стану підприємства – це далеко не вирішене питання для української економіки, враховуючи
її зростання і зміцнення, інтеграцію у світове співтовариство. При переході до міжнародних стандартів фінансової звітності
вітчизняні методики будуть наближатися
до загальноприйнятих у світі, але при збереженні національних особливостей.
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ÊÀËÅÍÑÜÊÀ Â³òàë³íà Ïåòð³âíà - àñï³ðàíò Æèòîìèðñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
àãðîåêîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
проблемою на сьогодні залишається забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських підприємств
у їх динамічному розвитку при взаємодії
з іншими суб’єктами не тільки внутрішнього, а й зовнішнього середовища. Дане
питання зумовлює необхідність розробки
нової парадигми формування системи інвестиційного забезпечення розвитку підприємств сільськогосподарської сфери в
перспективі.
Особливо проблемними в інвестиційному розвитку сільськогосподарських підприємств є території України, які зазнали
радіаційного забруднення, до яких відносимо: Волинську, Житомирську, Київську,
Рівненську та Чернігівську області. Саме в
цих регіонах підприємства АПК зіштовхуються з чималими проблемами, оскільки
зазвичай інвестори бояться вкладати свої
кошти у зв’язку з численними ризиками,
не тільки екологічними, а й економічними
та соціальними.

В статье проанализированы современное состояние и проблемы формирования
системы
инвестиционно-инновационного
обеспечения развития сельскохозяйственных
предприятий на радиационно загрязненных
территориях. Исследованы факторы влияния на инвестиционную привлекательность
на радиационно загрязненных территориях,
в частности зарубежных. Приведена динамика инвестиционных вложений в сельскохозяйственные предприятия Житомирской
области в течение 2002-2014 годов, в частности иностранных. Изучена динамика инвестиционно-инновационной
активности
сельскохозяйственных предприятий в Житомирской области в течение 2002-2014 годов.
Охарактеризованы систему инвестиционного
обеспечения развития сельскохозяйственных
предприятий в Житомирской области и намечены стратегические приоритеты сельского хозяйства Житомирской области на период
до 2015 года.
Ключові слова: інвестиції, радіаційно забруднені території, сільське господарство, інвестиційна
привабливість, інвестиційний потенціал.

Останні дослідження та публікації,
на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми,
котрим присвячується дана стаття
Питаннями формування системи інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств
займалися такі провідні науковці, як: Бутко
М. П. [1], Бусленко Б. В. [2], Гудзинський
О. Д. [3], Дадашев Б. А. [4], Корчинська С.
П. [7], Краківська В. Я. [8], Рижкова Л. О.

Постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями
Сучасний розвиток світових інтеграційних процесів зумовлює нові виклики у
стратегічному розвитку аграрного сектора
провідних економік світу та їх складових
– сільськогосподарських підприємств. Не
є виключенням і наша країна. Основною
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015
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[13], Ходаківський В. М. [15] та інші. Проте, інвестиційне забезпечення розвитку
сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях залишається малодослідженим, що і спричинило
вибір теми статті.

Важливе значення у формування системи інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку сільськогосподарських
підприємств на радіаційно забруднених
територіях мають чинники впливу на інвестиційну привабливість. Серед цих чинників слід виокремити такі групи, які визначають рівень привабливості території
для інвесторів [1, с. 33]:

ті, що впливають на рівень інвестиційного потенціалу регіону (природно-географічний, трудовий, виробничий,
інноваційний, інституціональний, інфраструктурний, фінансовий, споживчий потенціали),

ті, що визначають рівень некомерційних інвестиційних ризиків (законодавчі, політичні, соціальні, економічні,
екологічні та кримінальні ризики).

інвестиційна активність (концентрація і розподіл інвестиційного капіталу,
активізація впровадження нових виробничих потужностей, розвиток прямих і
портфельних інвестицій). Чинники впливу на інвестиційно-інноваційну привабливість сільськогосподарських підприємств
на радіаційно забруднених територіях наведено у табл. 1.
Серед екологічних чинників, що негативно впливають на забруднення та загалом рівень інвестування у сільськогосподарські підприємства відносимо: погіршення екологічної ситуації на території
області, залишки радіаційного забруднення, яке виникло внаслідок вибуху на Чорнобильській АЕС, неефективне поводження з відходами, в тому числі й небезпечними, що спричиняє погіршення умов вирощування сільськогосподарської продукції.
Негативний вплив чинників радіаційного забруднення на діяльність сільськогосподарських підприємств проявляється
у менших обсягах інвестування у сільськогосподарське виробництво забруднених
регіонах (у 2014р.): Житомирська обл. –
2904,9 млн. грн., Волинська обл. – 3389,7
млн. грн., Київська обл. – 19653,4 млн.
грн., Рівненська обл. – 2804,5 млн. грн. та
Чернігівська обл. – 2621,2 млн. грн., що є
нижче середнього рівня загалом по Україні [11].

Мета статті полягає у з’ясуванні сучасного стану та проблем формування системи інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку сільськогосподарських
підприємств на радіаційно забруднених
територіях.
Виклад основного матеріалу
Більше двох десятиліть тому вченими
розроблені пропозиції щодо подолання
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
які залишаються актуальними і в даний момент. Ці наслідки позначилися практично
на всіх сферах життєдіяльності регіону, в
тому числі й на аграрному секторі (зменшилася кількість посівних площ, знизилося поголів’я худоби, обсяги виробництва та
реалізації сільськогосподарської продукції
впали на 40% [13].
Проблема інвестиційно-інноваційного
забезпечення розвитку на радіаційно забруднених територіях є найбільш гострою
серед малих і середніх сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах. Досягнення позитивних зрушень у цьому напрямі найбільшою
мірою залежить від використання місцевих
можливостей
інвестиційно-інноваційного забезпечення. Однак такі можливості в
більшості регіонів і територій обмежені.
Тому проблема інвестиційно-інноваційного
забезпечення розвитку сільського господарства і села набуває масштабності. Розв’язання
її має національне значення і потребує
консолідації зусиль усіх ланок і сфер виробництва, соціуму, органів державної влади
та управління економікою. Вченими ННЦ
«Інститут агарної економіки» розроблено
стратегічні напрями розвитку сільського
господарства України на період до 2020
року, де визначено сукупність індикаторів,
що сприятимуть повному забезпеченню
потреб розвитку сільського господарства в
інвестиційних ресурсах [14].
39

Åêîíîì³êà

Таблиця 1
Чинники впливу на інвестиційно--інноваційну привабливість на радіаційно забруднених територіях
КласифікаНазва чинЗначення чинника
ційна ознака
ника
Близькість регіону до кордонів держави, міра розвитку виробниЕкономіко- чої інфраструктури, зокрема, наявність транспортних коридорів,
географічне прикордонних терміналів, нафто-, газопроводів, ЛЕП загальноположення державного значення, близькість до Києва та інших розвинених
промислових центрів України
Природно-реЕкономічна оцінка мінеральних, земельних, лісових, рекреаційсурсний поних ресурсів
тенціал
Наявність трудових ресурсів – густота населення, чисельність
економічно активного населення (у розрахунку на 1 км2), пропозиція робочої сили на ринку праці;
освітньо-кваліфікаційний рівень трудових ресурсів (у розрахунТрудовий по- ку на 10 тис. чол. економічно активного населення) – підготовка
тенціал
кваліфікованих робітників професійно-технічними навчальними
Згідно з
закладами, підготовка кадрів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, підвпливом на
вищення кваліфікації кадрів, кількість працівників, які навчарівень інлися нових професій;вартість робочої сили – середньомісячна
вестиційнономінальна заробітна плата працівників.
го потенціа- Економічний
Обсяги ВДВ (у розрахунку на душу населення)
лу регіону
потенціал
Сукупні витрат домогосподарств (у середньому за місяць у розМісткість
рахунку на домогосподарство), роздрібного товарообороту та обспоживчого
сягу реалізованих послуг, оплачених населенням (у розрахунку
ринку
на душу населення)
ІнфраструкГустота автомобільних шляхів і залізниць, місткості АТС (на 10
турний потен- тис. чол. населення), вартості основних засобів виробництва і
ціал
розподілу електроенергії, газу і води (на душу населення)
Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи (у
Науково-техрозрахунку на 10 тис. чол. економічно активного населення), обнічний потенсягом наукових і науково-технічних робіт (на душу населення),
ціал
обсягом затрат на НДДКР
Інвестиційні Наявність вільних економічних зон, територій пільгового інвеспреференції
тування в регіоні
Політичний
ризик

Наявність або відсутність політичної та кадрової стабільності,
авторитетність місцевої влади

Активність регіону в реалізації економічних реформ і регуляторЗгідно з рів- Економічний ної політики, адекватність інвестиційних намірів стратегії еконоризик
нем некомічного розвитку регіону
мерційних
Демографічне навантаження постійного населення, міжрегіінвестиційСоціальний
ональна та міждержавна міграції, грошові доходи населення,
них ризиків
ризик
рівень розвитку соціальної інфраструктури в регіоні, кількість
безробітного населення, криміногенна ситуація
Екологічний Міра забрудненості навколишнього природного середовища, наризик
явність зон екологічного лиха
Щодо інвесІнвестиційнотиційно-інінноваційна
новаційної
активність
активності

Концентрація і розподіл інвестиційного капіталу, активізація
впровадження нових виробничих потужностей, розвиток прямих і портфельних інвестицій

*- складено автором на основі [5; 1; 8]
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Таблиця 2
Динаміка інвестиційних вкладень у сільськогосподарські підприємства Житомирської
області протягом 2002-2014 років, тис. грн.
Відхилення, +/Роки
Назва показника
2014/2002 2014/2013
2002
2005
2010
2013
2014
Капітальні інвестиції, з
210093 218002 230734 541005 561171 351078
20166
них:
у матеріальні активи
18645 19285 20042 29767 28732
10087
-1035
в основний капітал
24896 25124 25465 26448 28314
3418
1866
у капітальне будівни31487 32618 33146 33618 34567
3080
949
цтво
у машини, обладнання
23587 24391 25645 27148 29965
6378
2817
та транспортні засоби
в землю
14658 13458 15412 12824 16224
1566
3400
в існуючі будівлі та спо26486 27351 28415 29984 31456
4970
1472
руди
у довгострокові біологічні активи рослинни- 22585 25476 29823 34688 38446
15861
3758
цтва
у довгострокові біологічні активи тваринни- 19935 21354 23345 22546 29452
9517
6906
цтва
в інші необоротні мате27814 28945 29441 323982 324015 296201
33
ріальні активи
*- складено автором на основі [6]
Для більш чіткого розуміння даної
проблеми зупинимося на аналізі інвестиційно-інноваційного забезпечення сільськогосподарського комплексу Житомирської області. Інвестиційна діяльність
сільськогосподарських підприємств у Житомирській області була спрямована на забезпечення продовольчої безпеки регіону
та створення належних умов для розвитку
агропромислового виробництва (табл. 2.).
До числа територій, які потерпіли від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у
Житомирській області, входять дев’ять районів: Овруцький, Олевський, НовоградВолинський, Народницький, Лугинський,
Малинський, Коростенський, Ємільчинський, Володарськ-Волинський райони,
що зазнали значного радіоактивного забруднення [7, c. 60].
Найвищий рівень забруднення цезієм
– 137 від 5 до 15 КU/км2 мають сільськогосподарські угіддя в господарствах таких
районів: Народицькому – 35,3%, Корос-

тенському – 14,6, Луганському – 13,0 та
Овруцькому – 7,6%. З рівнем забруднення
понад 15 КU/км2 виявлено 10 тис. угідь.
Найбільші площі сільськогосподарських
угідь, що мають рівень забруднення
стронцієм – 90 від 0,15 до 3,0 КU/км2, на
території Народицького району становлять 43,3 тис. га. Дещо менше – в Овруцькому й Лугинському районах, де вони займають площу відповідно 29,7 та 14,5 тис.
га. Сільськогосподарські угіддя з рівнем
забруднення стронцієм – 90 понад 3,0 КU/
км2 становлять 5% гав Овруцькому та Луганському районах [7, с. 60], що позначилось на загальному рівні інвестування у
сільськогосподарське виробництво у цих
районах області.
Вкладення в економіку області, зокрема й сільське господарство у 2014 році
здійснювали інвестори з 13 країн світу. З
країн ЄС надійшло 82% загального обсягу інвестицій, з країн СНД – 7%, з інших
країн світу – 11%. Найбільше інвестицій
41
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства
Житомирської області у 2002-2014 роках, млн. доларів США*
*- складено автором на основі [10]
надійшло від партнерів з Кіпру – 130,6
млн.дол. (49,5% від загального обсягу надходжень), Нідерландів – 36,6 млн. дол.
(13,9%), Швейцарії – 16,9 млн. дол. (6,4%)
та Російської Федерації – 13,8 млн. дол.
(5,2%) [12].
В агропромисловий комплекс Житомирської області на 1 січня 2015 року надійшло 125,5 млн. доларів США прямих
іноземних інвестицій, що на 112,7млн. доларів США більше за значення показника у
2002 році. Проте, щодо аграрного сектору,
то інвестування залишається в незадовіль-

ному стані, і загальний рівень інвестицій
у сільськогосподарську галузь є нижчим,
порівняно з іншими галузями народного
господарства.
Недостатні обсяги інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств
радіаційно забруднених територій призводять до послаблення матеріально-виробничої бази суб’єктів господарювання,
зменшення їх прибутковості і рентабельності, низького рівня концентрації і спеціалізації виробництва, слабкого розвитку
інфраструктури аграрного ринку. На наш

Таблиця 3
Динаміка інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств у Житомирській області протягом 2002-2014 років*
Відхилення, +/Роки
Назва показника
2014/2002 2014/2013
2002
2005
2010
2013
2014
Інвестиції в основний капітал сільськогосподарських 24896 25124 25465 26448 28314
3418
1866
підприємств тис.грн.
Співвідношення виручки
до інвестицій сільськогоспо0,006 0,006 0,007 0,007 0,005
-0,001
-0,002
дарських підприємств, тис.
грн.
Динаміка інвестицій в основний капітал сільськогоспо0
0,91
1,35
3,86
7,05
7,05
3,19
дарських підприємств, %
Частка інвестицій в сільське
господарство до загального
10,5
11,2
11,4
18,0
19,3
8,8
1,3
обсягу інвестицій в основний капітал, %
*- складено автором на основі [6]
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погляд, достатня кількість фінансових
ресурсів є запорукою оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази
сільськогосподарського виробництва, підвищення його ефективності, забезпечення конкурентоспроможності аграрного
сектору загалом. Матеріально-ресурсне забезпечення аграрного виробництва, його
ефективний розвиток в умовах транзитивної економіки прямо залежать від обсягу,
структури та напряму інвестицій – витрат
на будівництво та ремонт виробничих
приміщень, техніки та обладнання, впровадження нових технологій, забезпечення достатнього рівня платоспроможності,
зміцнення фінансового стану [2].
Окрім того, негативно на інвестиційну
діяльність сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях впливає незначне фінансування галузі, що зумовлює значну спрацьованість
устаткування, збільшення навантаження
на одиницю застарілої техніки, що у свою
чергу знижує ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств;
зменшення капітального будівництва,
зростання безробіття у сільській місцевості [2]. Динаміку інвестиційної активності
щодо сільськогосподарських підприємств
Житомирщини наведемо у табл. 3.
Формування сприятливого інвестиційного клімату, збільшення обсягів інвестиції є передумовою поступового відновлення економічного зростання сільського господарства. Тому інвестиційна політика на
рівні регіонального управління на радіаційно забруднених територіях має базуватись на комплексному підході, що поєднує
механізми розвитку інвестиційного потенціалу регіонів та галузей, насамперед
сільського господарства. Водночас процес
нарощення обсягів інвестицій у сільське
господарство стримує ряд таких чинників,
як [4, с. 44]:

непослідовна інвестиційна політика в сільськогосподарській сфері з переважанням принципів залишкового виділення бюджетних коштів та недосконалість механізмів їх використання;

нерозвинена інноваційна інфраструктура, надмірний знос і відсутність

умов не лише розширеного, а й простого
відтворення основних засобів;

монополізм переробників на
ринках сільськогосподарської продукції та
посередників, що зумовлює високі трансакційні витрати;

низький рівень дохідності сільськогосподарських підприємств і несприятливі умови для ведення малого бізнесу
на селі;

низька ліквідність інвестицій та
невирішеність проблеми іпотеки;

недосконалий механізм економічних відносин між галузями, що призводить до низької рентабельності капіталу та
недостатньої інвестиційної привабливості
аграрного сектору, що негативно впливає
на формування і розширене відтворення
матеріально-технічної бази сільського господарства.
Доки проводиться розробка стратегій
залучення інвестицій в АПК Житомирщини, яка триває майже 18 років (від часу
початку реформування аграрного сектора економіки України), аграрний сектор
регіону не просто перестав розвиватися,
а навіть потрапив у період можливості повного занепаду окремих галузей виробництва.
Пропонується такий варіант схеми
інвестування в аграрну сферу: державний апарат управління АПК регіону надає
інвесторам гарантії щодо залучення їх
фінансових активів (інвестування) шляхом кардинального покращення умов експортних операцій; інвестори розпочинають інвестувати кошти; створюються
умови нарощування темпів виробництва,
що створює надлишок продукції. У подальшому нормалізуються взаємовідносини
у посередництві сільськогосподарського
виробництва
та
створюються
умови для формування стабільної ціни на
сільськогосподарську продукцію. Разом з
тим відбувається зворотній процес відтоку
капіталу до держави у вигляді податків,
які спрямовуються на кардинальні перебудови галузі сільськогосподарського виробництва Житомирщини, що, у свою
чергу, дасть змогу значно підвищити
конкурентоспроможність продукції та ви43
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йти на зовнішні ринки. Кінцеві споживачі
отримують додаткову вигоду від споживання якісних товарів за помірною ціною [15].
Система
інвестиційно-інноваційного
забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств у Житомирській області може включати екологічну, економічну
та соціальну складові. До основних джерел інвестиційного фінансування сільськогосподарських підприємств можуть належати: кошти громадян, фінансові ресурси
кредитної кооперації, ресурси іпотечного
кредитування та лізингового фінансування (див. рис. 2.).
У таких умовах стратегічним пріоритетом стимулювання інвестицій у сільське господарство Житомирської області
на період до 2015 року згідно Програми
розвитку агропромислового комплексу
Житомирської області на 2011-2015 роки,

затвердженої рішенням обласної ради від
17.03.11 № 148, виступатиме розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва, реалізація якого передбачається шляхом [9]:

визначення пріоритетних напрямів та сприяння залучення інвестицій
у сільське господарство області;

розробки високотехнологічних
інвестиційних проектів для виробництва
економічно привабливих культур, районованих на території області, та тваринницької продукції;

вирішення на державному рівні
питань стимулювання сільськогосподарського виробництва на Поліссі;

формування системи стимулювання збільшення поголів’я великої рогатої худоби та внесення відповідних пропозицій Уряду;

Рис. 2. Система інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств у Житомирській області*
*- власна розробка автора
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вивчення можливостей переходу
сільськогосподарських підприємств Житомирщини на виробництво органічної продукції;

щорічне збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського
господарства;

технічне переоснащення сільськогосподарського виробництва;

щорічне створення фермерських
господарств сімейного типу за підтримки
обласного бюджету;

перехід від фермерства до потужних інтегрованих агрокомбінатів із європейськими технологіями виробництва;

забезпечення розвитку соціальної інфраструктури;

підвищення доходів сільського
населення.
Висновки
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити певні висновки щодо інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств
на радіаційно забруднених територіях.
Так, перш за все повинно забезпечуватися дієве державне сприяння, оскільки
такі території підпадають впливу особливих чинників. Найбільш вагомими з них
є екологічні чинники, які впливають не
тільки на якість продукції, яку виробляє
сільськогосподарська галузь, але і на поведінку інвесторів, оскільки мало хто з
них буде вкладати фінанси у галузь з нестабільними умовами функціонування.
Державним органам і підприємствам слід
вживати необхідних заходів з покращення
якості продукції, що дозволить покращити
інвестиційний клімат та забезпечити вихід
на зовнішні ринки.
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SUMMARY
The article analyzes the current state and
problems of formation of the system of investmentinnovations support development of agricultural
enterprises in radiation contaminated areas. The
factors influence the investment attractiveness in
radiation contaminated areas. Shows the dynamics
of investments in agricultural enterprises of
Zhytomyr region for 2002-2014 years, particularly
overseas. The dynamics of investment activity
of agricultural enterprises in Zhytomyr region
for 2002-2014 years. The system of investmentinnovations support of agricultural enterprises in
Zhytomyr region and outlines strategic priorities for
agriculture Zhytomyr region until 2015.

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасний стан
та проблеми формування системи інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку
сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. Досліджено
чинники впливу на інвестиційну привабливість на радіаційно забруднених територіях.
Наведено динаміку інвестиційних вкладень
у сільськогосподарські підприємства Житомирської області протягом 2002-2014 років,
зокрема зарубіжних. Вивчено динаміку інвестиційно-інноваційної активності сільськогосподарських підприємств у Житомирській
області протягом 2002-2014 років. Охарактеризовано систему інвестиційного забезпечення
розвитку сільськогосподарських підприємств в
Житомирській області та окреслено стратегічні пріоритети сільського господарства Житомирської області на період до 2015 року.
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деякі дослідники конкурентоспроможності
значну увагу приділяють екологічному менеджменту. У розвинених зарубіжних країнах він успішно впроваджується з метою
підвищення конкурентоздатності підприємств.

В статье исследованы подходы до выяснения понятия экологический менеджмент,
определены горизонты экологического менеджмента, приведены принципы, на которых
должен внедряться экологический менеджмент на предприятиях. На основе тщательного анализа зарубежного опыта определены составные системы экологического
менеджмента, а также основные требования, направления и этапы его внедрения на
предприятиях.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Формування екологічного стану та
вплив на нього виробничих факторів, а також управління цим процесом завжди був
об’єктом пильної уваги багатьох науковців
і дослідників. Нині ці питання залишаються актуальними та першочерговими, особливо в умовах загострення конкурентної
боротьби. Виходячи з цього, проблемам
екологічного менеджменту присвятили
свої праці такі науковці, як: І.І. Дуднікова,
Т.О. Кірсанова, Л.Ф. Кожушко, Г.І. Купалова, П.М. Скрипчук, Л.І. Федулова та інші [15]. В їхніх роботах висвітлюються питання
побудови ефективної системи екологічного
менеджменту, проведення екологічного аудиту, державної екологічної політики, впровадження принципів «зеленого» бізнесу,
правового регулювання екологічного менеджменту. В сучасній науковій економічній
літературі досить часто використовуються
поняття екологічний менеджмент, але недостатньо уваги приділяється проблемним
аспектам його впровадження на вітчизняних підприємствах, і зокрема, використання зарубіжного досвіду в таких актуальних
питаннях.

Ключові слова: екологічний менеджмент, складові екологічного менеджменту, екологічна політика, екологічний аудит, екологічні індикатори.

Постановка проблеми в загальному
вигляді
В умовах глобалізації сучасного світу,
загострення конкурентної боротьби, яке
особливо відчутне для вітчизняних підприємств за сучасних кризових явищ в економіці, зростає актуальність проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Особливо гостро ця проблема постає
перед українськими підприємствами, які
декілька років поспіль поступаються зарубіжним конкурентам майже в усіх сферах
виробництва. Багато досліджень стосовно
забезпечення конкурентоздатності підприємств ґрунтуються на необхідності підвищення економічних показників, насамперед
рентабельності виробництва. Проте останнім часом, враховуючи негативні наслідки
світових економічної та екологічної криз,
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Проте, незалежно від підходу щодо визначення екологічного менеджменту, а також різних визначень цього поняття, всі
вони доводять необхідність та доцільність
використання екологічного менеджменту
задля забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Основними цілями екологічного менеджменту при цьому визначаються наступні:
- мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище;
- зниження витрат на утилізацію відходів;
- економія у використанні енергії та матеріалів;
- підвищення економічної ефективності
діяльності підприємств.
Систему екологічного менеджменту
можна розглядати на трьох рівнях: міжнародному, національному і локальному.
На міжнародному рівні регулювання
екологічного менеджменту здійснюється за
допомогою міжнародних стандартів, розроблених Міжнародною організацією стандартизації ISO серії 14000. Рішення про
розробку ISO 14000 є результатом Уругвайського раунду переговорів за Всесвітньою
торговельною угодою і зустрічі на вищому
рівні з питань навколишнього середовища і
розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р. Основним предметом ISO 14000 є система екологічного менеджменту [4].
Міжнародні стандарти екологічного
менеджменту спрямовані на забезпечення компаній елементами ефективної системи екологічного менеджменту Ecology
Management System (EMS), які можна поєднувати з іншими елементами загальної
системи менеджменту підприємств з метою
сприяння досягненню цілей екологічної політики. Ці стандарти є добровільними, містять чіткі практичні рекомендації.
Серія стандартів ISO 14000 визначає різноманітні аспекти екологічного менеджменту. Вона надає практичні рекомендації для
компаній, які прагнуть вдосконалити свої
екологічні показники і покращити екологічну ситуацію в навколишньому середовищі.
На національному рівні екологічний менеджмент регулюється Державними стандартами та технічними умовами (ДСТУ) [6].

Постановка завдання
Проте, навіть зважаючи на множину наукових праць, які висвітлюють окремі питання екологічного менеджменту та його
регулювання, основні принципи його впровадження та модель системи екологічного
менеджменту висвітлені фрагментарно, не
повністю. Це вимагає ретельного аналізу
та дослідження задля визначення моделі та
основних напрямів і етапів впровадження
систем екологічного менеджменту в умовах
екологічної кризи на вітчизняних підприємствах, що і є метою статті.
Виклад основного матеріалу
Нині є багато трактувань поняття «екологічний менеджмент». Аналізуючи існуючі визначення цього поняття, зазначимо,
що в узагальнюючому вигляді виділяється
декілька підходів до його трактування. Зокрема, екологічний менеджмент на макроі мікрорівнях, а також за характером його
прояву – чи це обґрунтована політика підприємства, чи реакція на виклики зовнішнього середовища. На нашу думку, можна
виділити такі основні підходи до визначення сутності екологічного менеджменту:
- реакція підприємства на екологічні
проблеми та виклики зовнішнього середовища [3, с.20];
- усвідомлене управління підприємством з першочерговим забезпеченням екологічних цілей через характер взаємодії людини та навколишнього середовища, а саме
дотримання екологічної безпеки [1, с.259];
- екологічно безпечне управління виробництвом, при якому досягається оптимальне співвідношення між екологічними
та економічними показниками [5, с.110].
На нашу думку, найповніше трактування екологічного менеджменту наведене у
міжнародному стандарті ISO 14000, система
екологічного менеджменту – це частина загальної системи менеджменту, яка включає
організаційну структуру, планування діяльності, розподіл відповідальності, практичну
роботу, а також процедури, процеси та ресурси для розробки, впровадження, оцінки
досягнутих результатів реалізації та вдосконалення екологічної політики, цілей і завдань [6, с.2].
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В Україні міжнародні стандарти серії ISO 14000 прийняті як національні в 1997 р.
У зв’язку з цим підприємства повинні дотримуватися
певних чітких стандартів.
Так, згідно з ISO 14000:2004,
вони повинні розробити та
ввести в дію і підтримувати
в робочому стані процедури,
які дозволяють ідентифікувати можливості виникнення
катастроф чи аварійних ситуацій, що можуть вплинути на
навколишній світ [4, с.51].
Екологічна політика в
Україні ґрунтується на досягненні екологічної безпеки,
яка передбачає збалансованість розвитку виробництва
та недопущення погіршенРис. 1. Складові системи екологічного менеджменту
ня екологічного стану. Це,
Джерело: складено автором на основі [6,8] .
у свою чергу, досягається за
Відповідно до цього задля впровадженрахунок встановлення нормативів щодо заня ефективної системи екологічного мебруднення довкілля залежно від характеру
неджменту підприємствам слід керуватися
виробничих процесів, а також обмеження
зарубіжним досвідом щодо активного вичерез ліцензування використання природкористання важелів екологічно безпечного
них ресурсів з метою забезпечення їх приуправління виробництвом. Зокрема, удородного відтворення.
сконаленню екологічного менеджменту
На державному рівні екологічна політисприятиме використання чітко сформованої
ка повинна визначати основні інструменти
зарубіжної системи екологічного менеджта важелі впливу на стан довкілля, які поменту, яка представлена на рис.1.
винні бути як адміністративними, так і ринПерший елемент даної моделі – еколоковими. Нині в Україні екологічний стан
гічна політика (зобов’язання і політика) –
регулюється за допомогою стандартизації та
означає, що підприємство в своїй діяльності
екологічного нормування.
повинне орієнтуватись на відповідність своНа локальному рівні екологічна політиїх дій нормам та правилам чинного законока зводиться безпосередньо до екологічнодавства щодо екологічної безпеки виробго менеджменту – визначення його цілей
ництва. Таким чином, у першу чергу, при
та основних завдань, розробка компанівизначенні екологічних цілей та завдань неями власних нормативів в екологічному
обхідно брати до уваги інтереси суспільства
менеджменті та підвищення ефективності
та держави в цілому з метою збереження та
виробництва з урахуванням екологічної
захисту довкілля. Екологічна політика встаскладової.
новлює принципи роботи підприємства в
З метою підвищення конкурентоспройого взаємодії з навколишнім середовищем.
можності підприємства повинні впроваджуВона встановлює рівень екологічної відповати екологічний менеджмент, орієнтуювідальності та результативності, яка вимачись не лише на власні нормативи, а й на
гається від підприємства і за якою будуть
державні, міжнародні стандарти на міжнаоцінюватись усі подальші дії підприємства.
родному, національному та локальному рівВ екологічну політику повинен включатись
нях.
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весь ланцюг взаємодій з навколишнім середовищем, продукцією та послугами (в межах певної сфери застосування екологічного
менеджменту). Екологічна політика повинна відповідати нормативам, а також прагнути до «постійного покращення» системи
екологічного менеджменту й запобігання
забрудненню довкілля. Документ має бути
доведений до відома всіх працівників підприємства та доступним широкому загалу.
При визначенні екологічних цілей і завдань підприємству слід брати до уваги наступне:
- принципи і зобов’язання, визначені в
його екологічній політиці;
- вагомі екологічні аспекти;
- законодавчі та інші нормативні вимоги, які підприємство має виконувати;
- вплив досягнення поставлених цілей
на інші види діяльності та процеси;
- зацікавленість усіх сторін;
- альтернативні технології, які будуть
використовуватись та їх доступність;
- можливий вплив на імідж підприємства в суспільстві;
- фінансові, експлуатаційні та організаційні питання;
- висновки, отримані за результатами
аналізу з боку керівництва, та інші цілі.
При реалізації екологічної політики необхідно дотримуватись принципів екологічного менеджменту:
- відповідальність за екологічні наслідки при прийнятті управлінських рішень;
- першочерговість вирішення екологічних проблем;
- своєчасність розв’язання екологічних
проблем.
Принципи екологічного менеджменту
можна групувати за характером управління,
зокрема: механізмом, процесом і системою
управління. За процесом управління виділяються принципи цілеспрямованості, своєчасності та послідовності. За механізмом
управління – екологічної свідомості, превентивності та мотивації. За системою управління – функціональної інтеграції, професіоналізму та відповідальності.
Дотримання цих принципів передбачає
вирішення будь-яких завдань підприємства
з орієнтацією, в першу чергу, на екологічªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

ні цілі. Забезпечення конкурентоздатності підприємства можливе лише за умови
впровадження екологічно безпечних технологій, досягнення екологічної безпеки виробництва, мінімізації шкідливого впливу
на довкілля. Для реалізації цих принципів
необхідно попереджувати негативну дію на
навколишнє середовище, стимулювати природоохоронні ініціативи, перетворювати
екологічні обмеження на нові можливості
для розвитку бізнесу, забезпечувати екологічний контролінг та аудит.
Планування передбачає розробку підприємством програми екологічного менеджменту, яка повинна визначати цілі, дії,
відповідальних осіб, строки реалізації заходів, способи та очікувані результати впровадження екологічного менеджменту.
Планування повинне включати в себе
наступні елементи:
- ідентифікацію екологічних аспектів та
виокремлення найвагоміших з них;
- ідентифікацію законодавчих та інших нормативних вимог, які підприємство
зобов’язалось виконувати;
- визначення внутрішніх критеріїв результативності;
- постановку екологічних цілей і завдань, розробку програми з їх досягнення.
Таким чином, процес планування може
допомогти підприємству зосередити основні ресурси в тих сферах, які найбільш важливі для досягнення поставлених цілей.
Дані, отримані в процесі планування, також можуть бути використані для розробки
і вдосконалення інших елементів системи
екологічного менеджменту, таких як підготовка (навчання) персоналу, управління
операціями, моніторинг і вимірювання.
Планування є постійним процесом, який
реалізується під час розробки і впровадження елементів системи екологічного менеджменту для їх підтримки і вдосконалення з
урахування постійно змінюваних умов зовнішнього середовища, а також входів і виходів (у бізнес-процесах) системи екологічного менеджменту.
Впровадження і функціонування (дії і
виконання) передбачає визначення структури відповідальності, можливостей і ресурсів для досягнення цілей і завдань, визна50
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ся з метою забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності.
Основними завданнями екологічного аудиту є:
- збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об’єкта
екологічного аудиту та формування на її
основі висновку екологічного аудиту;
- встановлення відповідності об’єктів
екологічного аудиту вимогам законодавства
про охорону навколишнього природного
середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;
- оцінка впливу діяльності об’єкта екологічного аудиту на стан навколишнього
природного середовища;
- оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об’єкті екологічного аудиту [7].
І останній елемент – аналіз з боку керівництва – передбачає перевірку роботи системи екологічного менеджменту на предмет її ефективності. Тут має аналізуватись
робота системи екологічного менеджменту
в цілому, цілі та завдання екологічної політики, а також необхідні зміни в ній, оскільки
стан довкілля постійно змінюється. Підприємству необхідно постійно вдосконалювати
свою систему екологічного менеджменту.
Цілі та завдання екологічного менеджменту
повинні постійно пов’язуватись з процесами
постійного покращення та вдосконалення,
що має досягатись в усіх аспектах діяльності підприємства, які впливають на довкілля.
Задля цього підприємство повинне встановлювати і постійно перевіряти на актуальність екологічні індикатори своєї діяльності,
що забезпечить екологічну безпеку господарювання.

чених екологічною політикою. Для ефективного управління екологічними проблемами система екологічного менеджменту
має бути спроектована і скоригована таким
чином, щоб вона ефективно взаємодіяла та
була здатна до інтеграції в існуючі процеси системи загального менеджменту. Така
інтеграція може допомогти підприємству
встановити баланс та вирішити конфлікти
між екологічними та іншими цілями і пріоритетами. Елементами системи менеджменту, яким інтеграція приносить користь,
є політика підприємства, розподіл ресурсів,
управління операціями та документацією,
інформаційні та допоміжні системи, навчання і розробка структурних схем і звітності,
системи стимулювання, моніторингу, процесів внутрішнього аудиту, обмін інформацією та звітність. Варто також зауважити,
що тут важливу роль відіграє навчання персоналу та підготовка його до позаштатних
ситуацій, які виникають як надзвичайні і
нерідко є аваріями техногенного характеру.
Тому на даному етапі важливо виділити достатньо ресурсів як фінансових, так і технологічних для навчання персоналу.
Перевірки (контроль) необхідний для
ефективного впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві,
сприяє своєчасному реагуванню на відхилення від запланованих показників у ході
реалізації. Підприємство повинно постійно
здійснювати моніторинг екологічної політики та екологічних показників (показників
результативності), а також проводити аудит
системи екологічного менеджменту (екологічний аудит) на відповідність нормам підприємства та стандартам.
Відповідно до Закону «Про екологічний
аудит», екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів,
умов, системи екологічного управління та
інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього
природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту [7].
Екологічний аудит в Україні проводить-

Висновки з проведеного дослідження
Таким чином, для забезпечення реалізації цілей екологічного менеджменту підприємствам необхідно впроваджувати екологічно безпечні виробництва, усувати негативний вплив на навколишнє природне
середовище, здійснювати заходи з економії
різних видів ресурсів шляхом впроваджен51
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено підходи до визначення поняття екологічний менеджмент, визначено рівні екологічного менеджменту, наведено принципи, на яких має впроваджуватись
екологічний менеджмент на підприємствах.
На основі ретельного аналізу зарубіжного досвіду визначено складові системи екологічного
менеджменту, а також основні вимоги, напрями і етапи її впровадження на підприємствах.

SUMMARY
This article studies approaches to the definition
of environmental management, the levels of
environmental management are identified, the
principles on which environmental management
in enterprises shall be implemented are provided.
Based on a thorough analysis of the international
experience, the components of the environmental
management system, as well as basic requirements,
directions and stages of its implementation in the
enterprises are identified.

ня новітніх технологій (зниження енергомісткосткі та ресурсомісткості виробничих
процесів), зменшення відходів виробництва
та забезпечення їх утилізації тощо.
У процесі забезпечення життєдіяльності людини відбувається постійний пошук
компромісів між постійно зростаючими потребами та обмеженістю ресурсів. Саме тому
для забезпечення конкурентоспроможності необхідно здійснювати екологічний менеджмент на підприємствах, щоб визначати
оптимальні співвідношення між витрачанням ресурсів та отриманим ефектом. У той
же час, у ході впровадження системи екологічного менеджменту необхідно враховувати зарубіжний досвід, зокрема принципи,
на яких повинна ґрунтуватись ця система,
а також послідовність дій, які визначає система екологічного менеджменту. Доцільно
обґрунтовувати цілі та завдання, на яких будується екологічна політика підприємства,
а також індикатори екологічної результативності та ефективності діяльності підприємств з метою постійного вдосконалення і
покращення систем екологічного менеджменту, які визначають вплив на функціонування підприємств та життєдіяльність людини.
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вичерпування природних ресурсів, порушення екологічного балансу, руйнування
біосфери Землі та ставить під загрозу майбутнє існування людства. Зростання антропогенного впливу на навколишнє природне
середовище, його забруднення різними відходами виробництва нині є проблемою світового рівня та потребує вирішення такими міжнародними організаціями, як ООН,
ЮНЕСКО, Всесвітньої організації з охорони навколишнього середовища, Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ) тощо.
Зазначене змусило провідні країни світу у
другій половині минулого століття посилити увагу до питань вирішення екологічних
проблем, розробляючи та впроваджуючи
екологічну політику та створюючи екологічні програми як на національному, так і на
міжнародному рівнях. З розвитком інтеграційних процесів та посиленням глобалізації,
зазначені проблеми стали пріоритетними і
для України, оскільки рівень антропогенного негативного впливу на довкілля, особливо від промислових підприємств, залишається достатньо високим.

Досліджено теоретичні та практичні
аспекти впливу підприємницької діяльності на
навколишнє природне середовище в Україні. Визначено обсяги впливу за видами промисловості
та проаналізовано основні джерела викидів.
Значну увагу приділено проблемі утворення та розміщення відходів і запропоновано
основні напрями її вирішення. Автором визначено шляхи зменшення негативного впливу
на навколишнє природне середовище, що дозволить підвищити соціальну відповідальність
українських товаровиробників.
Ключові слова: навколишнє природне середовище, антропогенний вплив, забруднення, відходи, поводження з відходами, викиди.

Постановка проблеми
Сучасний стан розвитку країн світу в цілому та України зокрема характеризується
постійним збільшенням обсягів виробництва та реалізації товарів та послуг, що, у
свою чергу, означає збільшення навантаження на навколишнє природне середовище, обсягів використання природних
ресурсів, обсягів викидів у атмосферу, ґрунти, водне середовище тощо, а також супроводжується утворенням більшого обсягу
відходів. Особливого значення зазначена
проблема набуває на сучасному етапі розвитку економіки України, оскільки науковотехнічний прогрес та економічне зростання
поставило екологічне питання у ряд із найбільш актуальними питаннями світового
розвитку. Найбільший вплив має господарська діяльність людини, яка призводить до

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженню впливу промислових підприємств на довкілля та розробкою методичних підходів до його оцінки присвячені праці таких зарубіжних вчених, як:Е. Боардмена, Е. Вайнінга, Д. Грінберга,Д. Діксона, К. Казімі та ін. Серед українських вчених питання забруднення до53
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Таблиця 1
Динаміка обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) в Україні, 20102014рр.
Обсяг реалізованої проТемп приросту до попеТемп приросту до 2010
Рік
мислової продукції, млн.
реднього року,%
р.,%
грн.
2010
1043110,8
2011
1305308,0
25,14
25,14
2012
1367925,5
4,80
31,14
2013
1322408,4
-3,33
26,78
2014
1389140,5
5,05
33,17
Джерело: Складено автором на основі [1]
бруднення навколишнього середовища
відходами, викидами, стічними водами
тощо. Згідно з оцінками ВООЗЗ, із більше ніж 6 млн. відомих хімічних сполук
практично використовується до 500 тис.
сполук, із яких біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, а 12 тис. є токсичними. За даними Державної служби
статистики України, за останні п’ять років
(2010-2014рр.) спостерігається збільшення обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) більше ніж на 30% ,
що у грошовому еквіваленті становить 346
029,7 млн.грн. (табл.1).
При чому, якщо розглядати структуру
реалізованої промислової продукції за різними видами промисловості, то найбільшу
частку займає переробна промисловість
— 61,8% (харчова промисловість - 19,3%,
металургія та металообробка — 15,4%, машинобудування — 8,7%), на другому місці
постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря — 25,3%, а третє
місце займає добувна промисловість та розроблення кар’єрів — 11,4% [2]. Збільшення
обсягів реалізованої продукції, за інших рівних умов, призводить до збільшення негативного впливу на довкілля, а саме: до збільшення викидів в атмосферне повітря, скидів
у водне середовище, забруднення ґрунтів та
утворення відходів.
Основними напрямками забруднення
навколишнього природного середовища в
Україні є наступні:

забруднення атмосферного повітря;

забруднення водних ресурсів;

утворення відходів;

вкілля та визначення пріоритетних напрямів його зменшення висвітлені у працях:Г. Білявського, М. Бойченко, О. Вайцеховича,
Г. Васюкової, В. Джигирея, Л. Загвайської,
О. Лазора, Ю. Сагайдак, Т. Харченко,А. Чернихівської та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми
Проте незважаючи на значну кількість
публікацій у цій сфері, зазначені питання
залишаються актуальними та потребують
нових підходів до визначення впливу промислових підприємств на навколишнє природне середовище. Зокрема, недостатньо
вивченими залишаються питання визначення джерел викидів, їх інвентаризації, встановлення лімітів викидів та штрафів за викиди понад норму.
Мета статті
Метою статті є оцінка впливу підприємницької діяльності на навколишнє природне середовище в Україні, визначення основних джерел викидів та найбільш екологічно небезпечних регіонів України. Також
значну увагу у статті буде приділено основним напрямкам зменшення антропогенного навантаження на довкілля.
Виклад основного матеріалу
На сучасному етапі розвитку економіки
світу, який характеризується бурхливим
розвитком науково-технічного прогресу. Змінились взаємовідносини людини і
природи. Втручання людини у природні
процеси здійснюється через посилення
виробничої діяльності, що викликає заªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015
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Таблиця 2
Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Україні,
2009-2013рр.*
Обсяги викидів забруднюючих речовин, тис. т
у тому числі
Темп приРік
Темп приТемп приУсього росту до
Стаціонарними
Пересувними
росту до
росту до
2009р.,%
джерелами
джерелами
2009р.,%
2009р.,%
2009 6442,9
3928,1
2514,8
2010 6678,0
3,6
4131,6
5,2
2546,4
1,3
2011 6877,3
6,7
4374,6
11,4
2502,7
-0,5
2012 6821,1
5,9
4335,3
10,4
2485,8
-1,2
2013 6719,8
4,9
4295,1
9,4
2424,7
-3,6
Джерело: Складено автором на основі [1].
*
Аналіз проведено за 2009-2013рр, тому що дані за 2014р.наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.
За даними Державної служби статистики України, у 2014 р. обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становив 5 186,6 тис.т., але це без врахування
тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної
операції. Тому доцільнішим є проведення
порівняльного аналізу закінчуючи 2013р,
щоб база порівняння була однаковою. Так,
у 2013 році обсяг викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря становив 6
719,8 тис. т., що на 276,9 тис.т. більше ніж у
2009 р. (на 5%). При чому викиди від стаціонарних джерел у 2013р. склали 4 295,1 тис.т.
( 64% від загального обсягу викидів), що на
367 тис.т. більше ніж у 2009р. (на 9%). А викиди від пересувних джерел скоротилися
на 90 тис.т. (на 3,6%) і у 2013р. становили 2
424,7 тис.т. (табл. 2).
За даними останньої «Національної доповіді про стан навколишнього природного
середовища в Україні» Міністерства екології та природних ресурсів України, у 2012р.
найбільше викинуто забруднюючих речовин в атмосферне повітря автомобільним
транспортом 2249,0 тис.т. (90,5%), у тому
числі індивідуальним транспортом 1671,6
тис.т. (67,2%). Викиди від виробничої техніки склали 166,9 тис.т. (6,7%), залізничного – 49,6 тис.т. (2,0%), авіаційного – 12,2
тис.т. (0,5%), водного транспорту – 8,1 тис.т.
(0,3%). Забруднення атмосферного пові-

тря не здійснюється рівномірно по всій території країни, так найбільші викиди від
стаціонарних джерел у 2012 році спостерігались у Донецькій області 1514,8 тис. т
або 34,9% від загального обсягу по країні,
Дніпропетровській – 962,0 тис. т або 22,2%
та Луганській області – 447,6 тис. т або 10,3
%. [1].
Антропогенне і техногенне навантаження на атмосферне повітря в Україні у кілька
разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу. Протягом 2012 року
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснювали 8434 промислове
підприємство. Основними забруднювачами
атмосферного повітря залишаються підприємства чорної металургії, теплової енергетики, вугільної, нафтогазовидобувної, цементної промисловості, викиди забруднюючих
речовин яких складають майже 90% від загального обсягу викидів в атмосферне повітря в Україні. При чому, найбільша частка
викидів забруднюючих речовин припадає
на постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря — 43,4%, друге
місце займає переробна промисловість —
29,4%, третім за обсягом забруднювачем є
добувна промисловість — 20,4%. [2]
Основними причинами забруднення
поверхневих вод є скид забруднених комунально-побутових і промислових стічних
вод безпосередньо у водні об’єкти та через
систему міської каналізації; надходження
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Таблиця 3
Основні показники та динаміка використання та охорони водних ресурсів в Україні,
2009-2013рр.*
Рік
Загальне
У тому числі
відведення
Забруднених
НормаТемп призворотних
тивноросту до
Усього
Темп
З них без
Темп
вод,
2009р
приросту очищен- приросту очищених
млн.м3
до 2009р
ня
до 2009р
2009
7692
1766
270
1711
2010
8141
1744
-1,3
312
15,6
1760
2,9
2011
8044
1612
-8,7
309
14,4
1763
3,0
2012
8081
1521
-13,9
292
8,2
1800
5,2
2013
7722
1717
-2,8
266
-1,5
1452
-15,1
Джерело: Складено автором на основі [1].
*
Аналіз проведено за 2009-2013рр, тому що дані за 2014р.наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.
до водних об’єктів забруднюючих речовин
у процесі поверхневого стоку води із забудованих територій та сільгоспугідь, а також
ерозія ґрунтів на водозабірній площі.
За результатами узагальнення даних
державного обліку водокористування у 2012
році, наведеними у «Національній доповіді
про стан навколишнього природного середовища в Україні», у поверхневі водні об’єкти
скинуто 7 788 млн. м3 стічних вод, у тому
числі: підприємствами промисловості – 4751
млн. м3, житлово-комунальної галузі – 2043
млн. м3 та підприємствами сільського господарства – 952,9 млн. м3. Із загального обсягу
скинутих у водні об’єкти стічних вод забруднені складають 1,5 км3 (20 %), нормативноочищені – 1,8 км3 (23 %) та нормативно-чисті
без очистки – 4,5 км3 (57 %).(табл.3)
Основними причинами забруднення
поверхневих вод є скид забруднених комунально-побутових і промислових стічних
вод безпосередньо у водні об’єкти та через
систему міської каналізації; надходження
до водних об’єктів забруднюючих речовин
у процесі поверхневого стоку води із забудованих територій та сільгоспугідь, а також
ерозія ґрунтів на водозабірній площі.
У територіальному розрізі станом на
2012р., коли був виданий останній звіт, враховуючи на даний момент тимчасово окуповані території, найбільше забруднених
стічних вод скидається у Донецькій області
(558 млн. м3, що складає 39 % від загального
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

обсягу скидів в області), Дніпропетровській
області (383 млн. м3, що складає 32 % від загального обсягу скидів в області), Луганській
(101 млн. м3, що складає 33 % від загального обсягу скидів в області) та Одеській (103
млн. м3, що складає 42 % від загального обсягу скидів в області) областях. У зазначених 4-ох областях скидається близько 75 %
від усіх забруднених стічних вод. За результатами узагальнення звітів про використання води за 2012 рік у галузевому розрізі
найбільшими забруднювачами є промислові
підприємства (894 млн. м3), із них найбільші
– підприємства чорної металургії (503 млн.
м3) та вугільної промисловості (295 млн. м3).
Для переважної більшості підприємств
промисловості та комунального господарства скид забруднюючих речовин істотно
перевищує встановлений рівень гранично допустимого скиду. Крім того, на якість
поверхневих вод негативно впливає також
скид шахтно-кар’єрних вод, які практично
без очистки скидаються у поверхневі водні
об’єкти в об’ємі 665 млн. м3. Разом із стічними водами до поверхневих водних об’єктів
у 2012 році скинуто 44,9 тис. т завислих речовин, 405,2 т нафтопродуктів, 837,6 тис.
т сульфатів, 675,3 тис. т хлоридів, 9,5 тис.
т азоту амонійного, 58,7 тис. т нітратів, 2,2
тис. т нітритів, 251,5 т СПАР, 775,1 т заліза,
7,0 тис. т фосфатів тощо.[2]
У басейновому розрізі об’єми скидів забруднених стічних вод розподіляються у та56
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Динаміка утворення та поводження з відходами в Україні,
2010-2014рр, тис. т.
Темп приТемп приРік
Утворено
росту до
Утилізовано
росту до
Видалено
2010р.
2010р
2010
419191,7
145710,7
336952,2
2011
447641,2
6,8
153687,4
5,5
277106,8
2012
450726,8
7,5
143453,5
-1,6
289627,4
2013
448117,6
6,9
147177,9
1,0
288121,1
2014
343528,5
-18,0
105310,2
-27,7
224388,9
Джерело: Складено автором на основі [1].
кому порядку: у басейні Дніпра – 593 млн.
м3, Сіверського Дінця – 179 млн. м3, Дністра
– 26 млн. м3, Західного Бугу – 36 млн. м3,
Дунаю – 36 млн. м3, Південного Бугу – 7
млн. м3.
Найбільші підприємства-забруднювачі у
басейнах річок[2]:

Дніпро:
Дніпропетровський
металургійний завод ім. Петровського,
Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Дзержинського, металургійний
комбінат «Запоріжсталь» (м. Запоріжжя), комунальні підприємства «Дніпроводоканал»
(м. Дніпропетровськ), «Кривбасводоканал»
(м. Кривий Ріг);

Сіверський Донець: Об’єднання
«Азот», комунальні підприємства міст
Лисичанська, Рубіжного та Харкова;

Західний Буг: комунальне підприємство м. Львова.

Крім того, найбільшими підприємствами, які скидають забруднені стічні
води в Азовське море, були металургійні комбінати «Азовсталь» і «Комбінат ім.
Ілліча» та у Чорне море – комунальні підприємства м. Одеси і м. Севастополя.
Не менш актуальною для України є
проблема поводження із відходами. Дана
проблема поряд з іншими екологічними
питаннями посідає одне з чільних місць у
екологічній безпеці та сталому розвитку
країни. Її вирішення вимагає постійних
системних зусиль з боку органів управління, науковців та громадськості, а також
узгодження комплексу екологічних, економічних та соціальних завдань. У 2012
році, за даними Державної служби статистики, загальні обсяги утворення відходів

Таблиця 4

Темп приросту до
2009р
-17,8
-14,0
-14,5
-33,4

становили 450,7 млн.т, що на 0,7% більше
порівняно з 2011роком, у тому числі небезпечних відходів І-ІІІ класів небезпеки
утворилось майже 1,4 млн.т. Із загальної
кількості відходів від економічної діяльності підприємств та організацій, які отримали
дозволи на утворення відходів, утворилось
442,7 млн.т (на 0,1% більше в порівнянні з
попереднім роком), у домогосподарствах
– 8,0 млн.т (на 53,9% більше). Із загального обсягу утворених відходів 449,3 млн.т
становили відходи ІV класу небезпеки, 1,0
млн.т – ІІІ, 357,3 тис.т – ІІ, 3,2 тис.т – І класу небезпеки. Загальну ситуацію з відходами в Україні ілюструє табл. 4.
У структурі загальних обсягів утворення
відходів домінують відходи гірничої промисловості і розроблення кар’єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини, які становлять 367,6 млн.т, або 81,6
%. Решту 18,4% становлять такі категорії відходів:

відходи, що містять метали та їх
сполуки – 19,4 млн. т (4,3%);

відходи медичного, ветеринарного чи сільськогосподарського походження,
фармацевтичної продукції та відходи лікування людей і тварин – 11,76 млн. т (2,6%);

відходи пилогазоочищувальних
споруд та установок – 5,32 млн.т (1,2%);

відходи, що містять неметали та їх
сполуки – 4,6 млн.т (1%);

інші категорії відходів.
Із загальної кількості накопичених відходів (14,9 млрд. т) понад 90% (13,4 млрд.
т) становлять гірничопромислові відходи.[2]
Структуру утворення відходів за видами
економічної діяльності наведено в табл.5.
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Таблиця 5
Утворення відходів від економічної діяльності підприємств в Україні
у 2012 році
Обсяги утворення відходів
тис. т
у % до підсумку
Загалом
450726,8
100
Економічна діяльність підприємств
442757,4
98,2
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство,
6876,3
1,5
рибальство, рибництво
Добувна промисловість
372297,5
82,5
Переробна промисловість
44222,7
9,8
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та
9916,3
2,2
води
Будівництво
1394,7
0,4
Транспорт
1175,9
0,3
Громадське харчування, технічне обслуговування та
ремонт устаткування, приладів та інших виробів, відхо4609,2
1,1
ди комунальні
Охорона здоров’я людей, ветеринарні роботи
2,4
0,0
Інші види економічної діяльності
2262,3
0,5
Джерело: Складено автором на основі [1].
Основним джерелом утворення та накопичення промислових відходів є виробнича
діяльність підприємств, зокрема добувної
галузі. На підприємствах з видобутку руд
металевих утворилося 305,45 млн. т (69 %
загальних обсягів утворення відходів), обсяги накопичення на 01.01.2012 становили 9,5
млрд. т (63,5%). На підприємствах з видобутку вугілля, торфу та лігніту утворилось 44,4
млн. т (10%) відходів, а обсяги накопичення
склали 3,4 млрд. т (23,1%), при видобуванні
інших корисних копалин обсяги утворення
відходів склали 21,8 млн. т (4,8%).
Серед підприємств переробної промисловості найбільші обсяги відходів утворюються та накопичуються у виробництвах:
металургійному (відповідно 24,9 млн. т, або
5,6% та 431,1млн. т, або 2,9 %), хімічному
(3,64 млн. т, або 0,8 % та 108,3 млн. т, або
0,7 %), виробництві продуктів харчових та
напоїв (12,8 млн. т, або 2,7 % та 3,3 млн. т,
або 0,01 %).
У сфері виробництва та розподілення
енергії, газу і води утворилося 9,84 млн. т відходів, що становить 2,2 % від загальних обсягів утворення відходів, а обсяги накопичених
відходів досягли 381,4 млн. т (2,5 %).
У територіальному розрізі найбільша кількість відходів утворюється у проªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

мислово розвинених регіонах. Так, у 2012
р. сумарний обсяг відходів, що утворилися у Дніпропетровській, Донецькій,
Кіровоградській та Луганській областях,
складає майже 90% від загального обсягу
утворених відходів.
Станом на 1 січня 2013р. у спеціально
відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств країни, які були активні протягом 2012 року, накопичилось 14,9
млрд.т відходів, з них 28,6 тис.т належать
до І класу небезпеки, 2,2 млн.т – до ІІ, 12,0
млн.т – до ІІІ, 14895,8 млн.т – до ІV класу
небезпеки.
Найбільшого антропогенного навантаження зазнає довкілля Дніпропетровської
області, на території якої зберігається
9,3 млрд. т відходів (64,6 % сумарних обсягів по країні), Донецької – 2,7 млрд.
т (18,5 %), Луганської – 1,5 млрд. т (10,1
%), Кіровоградської 0,3 млрд. т (1,7 %),
Львівської та Запорізької областей по 0,2
млрд. т (1,3 %). Площа спеціально відведених місць та об’єктів видалення у цих областях становить 30 тис. га.
На території трьох областей, а
саме Дніпропетровської, Донецької та
Луганської, накопичено 93% обсягу накопичених у країні відходів І-ІV класів не58
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безпеки. У той же час, понад 80% відходів
І-ІІІ класів небезпеки розміщені в інших
трьох регіонах, зокрема в Запорізькій (7,7
млн.т), Сумській (2,0 млн.т) областях та в
Автономній Республіці Крим (1,9 млн.т).[2]
Таким чином, проведений аналіз довів, що Україна є однією із найбільш неблагополучних в екологічному плані країн
Європи. Економіка України перенасичена
хімічними, металургійними, гірничорудними виробництвами, де використовуються
застарілі технології, що призводить до забруднення території. Нині перед Україною
надзвичайно гостро стоїть загроза екологічної катастрофи, що вимагає перегляду
існуючої системи взаємовідносин «людина
– природа» та розробки ефективних заходів
щодо покращення ситуації. Основними напрямами зменшення негативного впливу на
навколишнє природне середовище мають
стати: по-перше, вдосконалення законодавства в галузі охорони довкілля та встановлення жорсткіших заходів покарання для
порушників. По-друге, побудова екологічно стабільного та свідомого суспільства, яке
б базувалось на застосуванні екологічних
знань у практичній діяльності (раціональне
використання енергоресурсів шляхом обмеження використання невідновних ресурсів і
більш широкого використання відновних).
По-третє, для захисту навколишнього природного середовища від промислового та
побутового забруднення необхідно впроваджувати новітні технології на виробництвах, а також розвивати напрямок вторинного використання сировини. По-четверте,
побудова збалансованої системи природокористування та формування адекватної
структурної перебудови виробничого потенціалу економіки.

SUMMARY
The theoretical and practical aspects of
impact of business activities on the environment in
Ukraine are studied. The volume of impact by the
type of industry is determined and the main source
of emissions are analyzed. Special attention is paid
to the problem of waste generation and disposal
and the main directions to solve it is are suggested.
The author determined the ways of reducing the
negative impact on the environment that will
allow increasing social responsibility of Ukrainian
producers.
кидів забруднюючих речовин, а також його
поступове скорочення, що має стати одним
із основних напрямів екологічної політики
держави. Подальша розробка визначених
проблемних питань та їх відображення у політиці Уряду України дозволить ліквідувати
недоліки та невідповідності чинного законодавства, забезпечити екологічну безпеку
країни, поліпшити стан довкілля, зберегти
біорізноманіття, зменшити антропогенний
вплив на навколишнє природне середовище, і як наслідок, забезпечити підвищення
рівня якості життя громадян країни відповідно до принципів сталого розвитку.
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Висновки і пропозиції
Отже, збільшення антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище призводить до вкрай негативних
наслідків, основними із яких є: порушення
природних ландшафтів, поява кислотних
дощів, посилення парникового ефекту та
глобальне потепління клімату, погіршення
здоров’я населення тощо. Зазначене вимагає зменшення темпів приросту обсягів ви59
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виробництва високоякісної продукції, вибору оптимальних конкурентних стратегій
та постановок цілей розвитку підприємства,
побудови ефективної збутової та логістичної структури, наявності значної кількості
та раціонального використання фінансових,
технічних, інформаційних, кадрових, матеріальних ресурсів, що значно актуалізує
питання пошуку механізмів формування та
підвищення конкурентоспроможності та досягнення безпечного рівня економічного
розвитку підприємства.

В статье исследованы актуальные вопросы повышения конкурентоспособности
и обеспечения экономической безопасности
отечественных предприятий в современных
условиях. Отмечено, что повышение конкурентоспособности предприятия как составляющая экономической безопасности требует
системного подхода, осуществление значительного комплекса организационно-экономических, управленческих и технологических
мероприятий. Охарактеризованы особенности применения конкурентных стратегий
предприятия в современных условиях. Предложена система ключевых целей повышения
конкурентоспособности и обеспечения экономической безопасности предприятия.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не вирішені раніше частини загальної проблеми
Дослідження особливостей конкурентоспроможності підприємств та їх економічної
безпеки здійснено багатьма вітчизняними
та зарубіжними теоретиками і практиками,
що визначає актуальність цих проблем для
економіки та менеджменту підприємств у
сучасних умовах.
Питанням
конкурентоспроможності та конкурентних переваг підприємства
приділяли увагу такі вітчизняні науковці:
С. Алексєєв [1], З. Варналій, О. Гудзинський
[4], Т. Гуренко [4], О. Драган, С. Клименко
[6], І. Кошелупов [8], С. Судомир [4], Р. Фатхутдинов [19], Г. Филюк [20], О. Янковий [7]
та інших. Проблемні питання забезпечення
безпеки, у тому числі економічної безпеки
підприємств знайшли відображення у працях: В. Алькеми [2], Т. Васильціва, В. Волошина [3], В. Гейця [11], В Каркавчука [3],

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні стратегії, конкурентні переваги, економічна безпека.

Постановка проблеми
Інтеграція України у європейський та
світовий економічний простір значно змінює умови економічної діяльності вітчизняних підприємств, їх конкурентоспроможність і економічну безпеку. Підвищення рівня конкурентоспроможності та економічної
захищеності підприємств стає нагальною
проблемою розвитку економіки країни, її
фінансової стабільності, можливості залучення іноземних інвестицій та інновацій.
Разом із цим, підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств у сучасних
умовах потребує функціонування налагодженої системи управління, забезпечення
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015
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А. Кашина [5], Т. Клебанова [11], О. Новікової [13], Є. Олєйнікова, Р. Покотиленка [13],
І. Петрової [14], В. Шликова [20] та інших.
Разом із цим, дослідженню питань конкурентоспроможності, як складової підвищення загального рівня економічної безпеки
підприємства приділено недостатньо уваги.

з економічно розвинутих країн світу, незначними можливостями виробництва високотехнологічних товарів і надання сучасних
якісних послуг тощо [20, c. 5].
Парадоксальність ситуації в Україні полягає в тому, що навіть на ринках з конкурентною ринковою структурою відсутні повноцінні конкурентні відносини. Емпіричні
дослідження і господарська практика переконують, що у висококонкурентній, на перший погляд, сфері, де функціонують сотні
тисяч самостійних підприємців, складаються ситуації, не сумісні з умовами конкурентного ринку. Так, наприклад, за підрахунками Українського уряду, розмір торговельної
націнки на продовольчі товари у роздрібній
торгівлі, яка відноситься до висококонкурентних галузей, нерідко сягає 50%, а на
промислові – 300-500% (для порівняння: у
країнах з розвинутими ринковими відносинами цей показник не перевищує 8–10%)
[20, c. 6].
Очевидно, що відсутність умов для розвитку здорової, ефективної конкуренції
істотно знижує стимули підприємств до
створення технологічних, організаційних
чи навіть управлінських переваг перед конкурентами. Як відомо, саме ринкова конкуренція є механізмом відбракування всіх нежиттєвих форм виробництва і торгівлі, при
ній приречені всі неефективні форми і методи господарювання. У країнах, де діють закони ринку і конкуренції, навіть підприємства-монополісти постійно відчувають тиск
з боку потенційних конкурентів. Ще видатний економіст ХХ ст. Й. Шумпетер наголошував, конкуренція діє не тільки тоді, коли
вона існує, але й тоді, коли вона є потенціальною загрозою…вона дисциплінує ще до
свого настання, змушуючи суб’єкта ринку
почуватися у конкурентній ситуації навіть
тоді, коли він у галузі один [22].
У зв’язку з цим проблема підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки досить актуальна, складна і багатопланова.
Індикаторами нагальності підвищення
конкурентоспроможності для конкретного
підприємства виступають [8, c. 222]:
- загострення конкуренції, що супро-

Постановка завдання
Відповідно, основною ціллю статті – є
ґрунтовне дослідження проблематики конкурентоспроможності підприємства у контексті забезпечення його економічної безпеки та напрацювання заходів щодо її підвищення.
Виклад основного матеріалу дослідження
Конкурентоспроможність підприємства
визначається як спроможність підприємства існувати і розвиватися, перевершуючи
за ефективністю функціонування наявних і
майбутніх конкурентів, ґрунтуючись на залученні невикористаних можливостей [7, c. 86].
Визначення
конкурентоспроможності
підприємства можна сформулювати як здатність підприємства випускати та реалізовувати конкурентоспроможну продукцію, котра матиме конкурентні переваги порівняно
з товарами-аналогами конкурентів у певний
проміжок часу на визначеному ринку, що в
результаті приноситиме максимальний прибуток [18, c.157].
Разом із цим, конкурентоспроможність,
як складова економічної безпеки, характеризує ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім
можливостям, які генеруються ринковим
середовищем [18, c. 156].
Досвід останніх років показує, що значна
кількість вітчизняних підприємств неконкурентоспроможні. Це обумовлено технологічною відсталістю підприємств промисловості, використанням застарілих технологій
та обладнання, значними енерго-, матеріало- і трудомісткістю виробничого процесу,
що підвищує собівартість вітчизняної продукції, порівняно з імпортними аналогами,
дефіцитом ресурсів, і, відповідно, низьким
рівнем інноваційної активності суб’єктів
господарювання порівняно з конкурентами
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воджується втратою вже надбаних підприємством позицій на ринку;
- уповільнення росту попиту на продукт, що виробляється підприємством насичення або ж затухання ринкового попиту
внаслідок чого виникає загроза скорочення
ринкової частки підприємства;
- поява революційно-нових технологій;
- зростання інтенсивності конкурентної боротьби, що робить неможливим для
підприємства проникнення на нові географічні ринки;
- зниження рівня конкурентоспроможності продукції підприємства;
- збитковість або низька прибутковість функціонування підприємства високий
ризик банкрутства тощо.
Підвищення конкурентоспроможності
підприємства необхідно розглядати як довгостроковий послідовний процес пошуку й
реалізації управлінських рішень у всіх сферах його діяльності (рис.1), здійснюваний
планомірно, відповідно до обраної стратегії
довгострокового розвитку, з урахуванням
змін у зовнішньому оточенні та стану засобів
самого підприємства, і внесенням відповідних коректив [9, с. 16].
Основними сферами підвищення конкурентоспроможності визначаємо насамперед: управління інноваціями та технологіями, які, у свою чергу, впливають на ефективність процесів виробництва та збуту; процес
виробництва для досягнення оптимальної

ресурсо-, енергомісткості, мінімальної затратності та високої технологічності і екологізації; використання інформації через
постійну необхідність досліджень поведінки
споживачів та налагодження безперебійних
інформаційних потоків як від підприємства
до споживача, так і в межах організаційної
структури самого підприємства; управління
людськими ресурсами з метою забезпечення
максимальної кваліфікованості та продуктивності у виконанні поставлених завдань;
управління змінами, що визначається постійною необхідністю змін стратегій та цілей
підприємства на ринку.
До основних заходів, спрямованих на вирішення проблеми підвищення конкурентних можливостей підприємства, посилення
його позиції на ринку, досягнення стійкого
розвитку за рахунок створення і підтримки
конкурентних переваг належать [16]:
- розробка і реалізація конкурентних
стратегій розвитку;
- досягнення управлінської злагодженості;
- система управління трудовою мотивацією;
- комплексний підхід до підвищення
якості і конкурентоспроможності товарів та
послуг, що виробляються та надаються;
- систематичний підхід до диверсифікації та планування виробництва;
- системний економічний аналіз діяльності підприємства;
- інформаційне забезпечення системи

Рис. 1. Основні сфери підвищення конкурентоспроможності як складової економічної
безпеки підприємства*
*власна розробка автора
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управління.
Вибір і реалізація конкурентної стратегії розвитку підприємства має базуватися на
ґрунтовному аналізі його конкурентної позиції та потенційних можливостей: конкурентоспроможності продукції, конкурентоспроможності комунікацій підприємства та
конкурентоздатності персоналу.
Отже, конкурентоспроможність підприємства можна розрахувати за формулою 1
[12, c.154] :
КСП = Квпр. ∙ КСПр + Квком ∙ КСКом + Квпер
∙ КЗПерс, (1)
де: КСП – конкурентоспроможність підприємства; КСПр – конкурентоспроможність продукції; КСКом – конкурентоспроможність комунікацій підприємства; КЗПерс
– конкурентоздатність персоналу; Квпр,
Квком, Квперс – коефіцієнти вагомості відповідно конкурентоспроможності продукції,
комунікаційної політики та конкурентоздатності персоналу підприємства визначаються
експертним шляхом і залежать від специфіки діяльності підприємства.
Конкурентоспроможність продукції визначається не лише за її інноваційністю, а
й за такими факторами: наявність супутніх
послуг, стан збутової та цінової політик підприємства, техніка та технологія, які беруть
участь у виробництві продукції [12, c.154].
В умовах активізації інтеграційних процесів, значної фінансової нестабільності
ефективне управління підприємством передбачає розроблення дієвих механізмів
забезпечення достатнього рівня його економічної безпеки. У результаті неефективного
управління економікою та незбалансованості основних макроекономічних показників
особливо відчутними для суб’єктів господарювання стали нестача фінансових ресурсів, постійний пошук джерел фінансування,
форм і методів раціонального використання
обмежених за обсягом ресурсів. Натомість
досягнення та підтримка бажаного рівня
економічної безпеки в заданих межах дає
змогу підприємству не тільки зберегти свою
частку ринку або досягти зростання вартості підприємства, але й отримати перевагу
над конкурентами, підвищити конкурентоспроможність своєї продукції. Наявність надійної системи безпеки на підприємстві дає

можливість швидко виявити і локалізувати
будь-які загрози його діяльності [3, c. 27].
Визначення економічної безпеки в сучасній науці має тлумачення у двох наукових напрямах. Фахівці в рамках першого
напряму економічну безпеку підприємств
розглядають як захист від негативних впливів (загроз) зовнішнього і внутрішнього середовища [5]. Концепцією другого напряму
є розгляд економічної безпеки підприємства як гармонізації інтересів підприємства
з інтересами взаємодіючих з ним суб’єктів
зовнішнього середовища [11].
Головною метою економічної безпеки
підприємства є забезпечення його стійкого
і максимально ефективного функціонування
в даний час і забезпечення високого потенціалу розвитку та просування підприємства
в майбутньому [10, c.285].
Отже, економічна безпека і конкурентоспроможність – взаємопов’язані поняття.
Конкурентоспроможність одночасно є метою і показником ступеня розвитку підприємства, а економічна безпека виступає найважливішою умовою його існування.
Багатогранність взаємозв’язку конкурентоспроможності та економічної безпеки
підприємства проявляється в наступному:
- економічна безпека є необхідною
умовою забезпечення та підвищення конкурентоспроможності;
- конкурентоспроможність виступає
як ресурс, об’єкт та інструмент політики забезпечення економічної безпеки;
- зниження конкурентоспроможності
створює загрози економічної безпеки.
Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства, необхідне для виконання цілей бізнесу та підвищення його конкурентоспроможності,
досягається шляхом запобігання загрозам
негативних впливів на економічну безпеку
підприємства і досягнення основних функціональних цілей конкурентоспроможності
та забезпечення економічної безпеки підприємства (рис. 2.) [10, c.289].
Для підвищення рівня конкурентоспроможності та економічної безпеки необхідно
першочергово :
І. Постійне удосконалення продукції
(послуг) підприємства на основі створення
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Рис. 2. Ключові цілі підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної
безпеки підприємства*
*власна розробка автора
характеристики логістичної та маркетингової складових. Під логістичною компонентою розуміємо сукупність заходів, спрямованих на забезпечення належного товароруху
поза- та в межах підприємства, досягнення
оптимальності та ефективності логістичних
процесів, пов’язаних з постачанням товарів,
їх руху на підприємстві, мінімізацію ризиків
у сфері транспортування, зберігання та переміщення, забезпечення належного рівня
доступу підприємства до системи транспортування товарів [2, с.81; 3, c. 26].
Як завдання маркетингової складової
безпеки підприємства варто визначити надання характеристики ефективності політики у сфері дослідження ринку, виходу
на його перспективні сегменти та функціонування на ньому, а також рівня захисту
підприємства від ризиків та загроз у сфері
позиціонування підприємства і його товарів

нових видів продукції, підвищення її якості,
післяпродажного обслуговування, забезпечення оптимальної ціни продукції в умовах
ринку.
ІІ. Забезпечення високої ефективності
менеджменту підприємства та кваліфікації
персоналу підприємства, особливо у сфері
маркетингу, збуту та логістики підприємства, побудова оптимальної логістичної системи на підприємстві.
ІІІ. Забезпечення інноваційного розвитку підприємства шляхом покращення продуктового (товарного) ряду підприємства,
модернізації логістичної системи, системи
виробництва за допомогою комунікаційних
технологій.
З огляду на особливості діяльності підприємств різних видів економічної діяльності підвищення конкурентоспроможності та
економічної безпеки підприємства потребує
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на ринку. Ця компонента конкурентоспроможності та безпеки повинна відображати і
здатність вносити необхідні коригування в
маркетингову політику з метою підтримки
необхідного попиту (обсягу реалізації товарів) для відтворення підприємства [3, c. 27].
Конкурентна (маркетингова) складова
економічної безпеки базується на застосуванні різних конкурентних стратегій, що
дозволяють утримати та покращити становище підприємства на ринку, порівняно із
конкурентами галузі за допомогою задоволення вимог та запитів споживачів, створення та просування нових видів продукції та
послуг на ринок, формування позитивного
іміджу (бренду) компанії на ринку.
Серед найбільш поширених конкурентних стратегій підприємства виділяємо [15,
c. 83-84]: стратегія лідерства на основі низьких витрат; стратегія індивідуалізації; стратегії концентрації на ринковій ніші; стратегія найкращої вартості; стратегія інновації;
стратегія фокусування, а також екологічні
конкурентні стратегії.
Стратегія лідерства на основі низьких витрат полягає у створенні стійкої переваги
в затратах перед конкурентами і прагненні
стати постачальником на ринок найдешевших товарів, привабливих для широкого
кола споживачів [15, c. 83-84]. Особливо актуальне застосування такої стратегії, в умовах падіння платоспроможного попиту для
товарів першої необхідності (ліки та препарати, продовольча продукція тощо).
Стратегія індивідуалізації полягає у прагненні зробити свою продукцію унікальною,
щоб вона вигідно відрізнялася від товарів
конкурентів і за рахунок цього стала більш
привабливою для широкого кола покупців
[15, c. 83-84]. Це означає формування унікального бренду продукції, що може мати
свої особливі властивості на ринку.
Стратегії концентрації на ринковій ніші
відрізняє зосередження уваги на вузькій ділянці ринку – домінує пропозиція вузькому сегменту ринку продукції, що відповідає
його смакам і потреби [15, c. 83-84].
Стратегія фокусування використовується,
як правило, невеликими підприємствами,
які знаходять свою нішу на ринку і всі зусилля спрямовують на цей сегмент [15, c. 83-84].

Стратегія найкращої вартості полягає в
тому, що в ній наголос робиться на пропозиції споживачам більшої реальної цінності
товару шляхом поєднання низьких витрат і
диференціації якості [15, c. 83-84]. В умовах
сучасного українського ринку застосування такої стратегії буде завжди актуальним,
оскільки простежується значна чутливість
ринку до цін на товари, враховуючи низьку
конкурентоспроможність. До прикладу, при
збільшенні ціни на продукцію до 30-40 %,
якість продукції стає цікавити споживачів
на 40-50% менше.
Стратегія інновації може забезпечити
підприємству конкурентну перевагу в отриманні монопольної, надвисокої прибутку і
досягненні швидкого економічного зростання. Орієнтовані на інноваційну діяльність
підприємства повинні розташовувати висококваліфікованим персоналом, достатніми
фінансовими ресурсами для створення і виведення новинок на ринок, що притаманно
переважно великим компаніям [15, c.83-84].
Основними напрямами інноваційної діяльності в межах інноваційної стратегії в
сучасних умовах можуть бути : вкладення
у енергозберігаючі технології; вкладення
підприємства в інформаційно-комунікаційні технології; вкладення у стимулювання імпортозаміщення виробництва; вкладення у
забезпечення екологічної безпеки технологій виробництва.
Екологічна конкурента стратегія базується
на формуванні екологічних переваг продукції порівняно із конкурентами та екологізації процесу виробництва підприємства, що
і робить її достатньо актуальною у сучасних
умовах, яка може застосовуватись на основі
адаптивної стратегії (підприємство копіює
екологічні новинки новаторів ринку) та експансійної стратегії (підприємство самостійно створює еконовинки у продукції та підтримує екологічність виробництва.
На практиці підприємствам доцільніше використовувати комбінацію вказаних
стратегій у вигляді деякого раціонального
поєднання стратегічних прийомів, обумовлених, ефективністю використання наявних
ресурсів підприємства. Слід зауважити, що
необхідність підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної без65
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пеки підприємства вимагає значної багатофункціональності менеджменту підприємства: застосування симбіозу знань та вмінь
маркетингу, стратегічного, фінансового,
технологічного та інноваційного напрямків
менеджменту.
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Висновки та перспективи подальших
досліджень
В умовах економічної нестабільності, обмеженого доступу до виробничих та фінансових ресурсів, окупації значної території
країни проблема підвищення конкурентоспроможності як складової економічної безпеки вітчизняних підприємств є досить актуальною і важливою та вимагає стратегічного і комплексного підходу. Підвищення
конкурентоспроможності та забезпечення
економічної безпеки підприємства залежить
від цілого комплексу взаємопов’язаних процесів: гнучкої системи виробництва, застосування прогресивних технологій та інновацій, ефективного управління резервами і фінансами, проведення ефективної маркетингової та логістичної політик, впровадження
прогресивних організаційно-управлінських
та інформаційних систем, підвищення кваліфікації співробітників та інше. Ключовими
пріоритетними цілями підвищення конкурентоспроможності та економічної безпеки підприємства повинні стати : постійне
удосконалення продукції (послуг) підприємства; забезпечення високої ефективності
менеджменту підприємства та кваліфікації
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено актуальні питання
підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки вітчизняних
підприємств в сучасних умовах. Наголошено,
що підвищення конкурентоспроможності підприємства як складова його економічної безпеки потребує системного підходу, здійснення
значного комплексу організаційно-економічних, управлінських і технологічних заходів.
Охарактеризовано особливості застосування
конкурентних стратегій підприємства в сучасних умовах. Запропоновано систему ключових цілей підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки
підприємства.

SUMMARY
The article explores the topical issues of
improving competitiveness and economic security
of domestic enterprises in modern conditions. It
is noted that the competitiveness of the enterprise
as a component of economic security requires a
systematic approach, the implementation of a
substantial complex of organizational-economic,
managerial and technological measures. The
features of application of competitive strategies of
the enterprise in modern conditions. Proposed system
the key objectives of improving competitiveness and
economic security of the enterprise.
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â³äíîñèí, êàôåäðà ô³íàíñè òà áàíê³âñüêà ñïðàâà
ності, враховуючи методичні підходи щодо
проведення балансового, коефіцієнтного та
інтегрального аналізу фінансової надійності
страховика виступає основою для успішної
та безризикової страхової діяльності.

В статье раскрыта сущность понятия
«финансовое состояние». Приведены теоретические подходы к определению сущности
понятия «финансовое состояние». Установлено, что финансовое состояние страховой
компании является комплексным понятием,
которое определяется признаками взаимодействия и взаимовлияния совокупности производственно-хозяйственных факторов. Определены основные задачи анализа и приведены
ключевые этапы диагностики финансового
состояния страховых компаний. Выяснено,
что анализ финансового состояния страховой
организации должен осуществляться на основе общих и специфических показателей.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Дослідження фінансового стану як і підприємств, так і страхових компаній здійснювали такі науковці, як Аверіна М.Ю [1], Білик М.Д. [14], Гужавіна І.В. [2], Давидов Є.І.
[3], Денисюк О.Г. [14], Землячова О.А. [5],
Клепікова О.А. [6], Кравченко В.О. [7], Ляріна Я.С. [4], Мороз Ю.Ю. [14], Мочерний С.В.
[4], Ніколаєва Т.П. [9], Павловська О.В. [14],
Савицька Г.В. [11], Устенко О.А. [4], Фастунова В.О. [12], Цал-Цалко Ю.С. [15], Цугунян А.М. [16], Шевчук О.В. [12], Юрій С.І. [4]
та інші.

Ключові слова: фінансовий стан, фінансовий
стан страховика, показники фінансового стану, фінансова стійкість.

Постановка проблеми, зв’язок авторського доробку із важливими науковими та
практичними завданнями
Відмінність страхових компаній від інших підприємств полягає у тому, що страхова компанія отримує від страхувальника
грошові ресурси взамін на послуги, що забезпечують страховий захист шляхом наступних страхових виплат лише тим страхувальникам, яким було завдано збитки та які
потребують фінансової підтримки. Відповідно, особливо важливим у сучасних умовах
є забезпечення ліквідності, платіжної здатності та фінансової стійкості страхових компаній. Тому побудова адекватної сучасним
умовам системи оцінки їх фінансової діяльªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

Виділення не вирішених
раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття
Незважаючи на достатню велику кількість досліджень даної проблематики, на
сьогодні не існує єдиного підходу до оцінки
фінансового стану страхових компаній.
Мета статті полягає у дослідженні особливостей аналізу фінансового стану страхових
компаній та удосконаленні цього аналізу.
Виклад основного матеріалу
За умов переходу економіки України до
ринкових відносин, суттєвого розширення
68

Êðèâåíöîâà À.Ì. - Óäîñêîíàëåííÿ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ñòðàõîâèõ êîìïàí³é...

прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, страхових компаній, банків,
оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності
й фінансової стійкості, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.
Особливого значення набуває своєчасна та
об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм

власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які
можна виявити тільки на підставі якісного й
об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств [14, с. 117].
Фінансовий стан підприємства є достатньо важливим критерієм його успішної діяльності, який свідчить про можливість підприємства належним чином управляти фі-

Наукове визначення

Законодавче визначення

Таблиця 1
Морфологічний аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «фінансовий стан»*
КласифікаВизначення терміну
Автор
ційна
ознака
Комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх
Методика інтегральної
елементів системи фінансових відносин підприємства,
оцінки інвестиційної привизначається сукупністю виробничо-господарських
вабливості підприємств та
факторів і характеризується системою показників, що
організацій від 23.02.1998 р.
відображають наявність, розміщення і використання
за № 22 [8]
фінансових ресурсів
Положення про порядок
здійснення аналізу фінанСукупність показників, що відображають наявність,
сового стану підприємств,
розміщення і використання ресурсів підприємства, рещо підлягають приватизаальні й потенційні фінансові можливості підприємства
ції від 26.01.2001 р. за № 49/121 [10]
Складна економічна категорія, що відображає на певний момент стан капіталу в процесі його кругообороту Г.В. Савицька [11, с. 577]
і здатність суб’єкта господарювання до саморозвитку
Реальна (на фіксований момент часу) і потенційна фінансова спроможність підприємства забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозМ.Д. Білик [14, с. 122]
витку та погашення зобов’язань перед підприємствами
й державою
Комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх
елементів системи фінансових відносин підприємства,
визначається сукупністю виробничо-господарських
А М. Поддерьогін [13, факторів і характеризується системою показників, що
с. 98]
відображають наявність, розміщення і використання
фінансових ресурсів.
Визначається сукупністю показників, що відображають
наявність, розміщення і використання ресурсів еконоЮ.С. Цал-Цалко [15, мічних систем, реальні та потенційні фінансові можлис. 296]
вості
Наявність у підприємств, фірм, компаній, підприємців
С.В. Мочерний,
та ін. фінансових ресурсів і грошових коштів, необхідЯ.С. Ляріна,
них для раціональної господарської діяльності, грошоО.А. Устенко,
вих розрахунків з іншими суб’єктами господарювання
С.І. Юрій [4, с. 508]
та державними органами
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нансовими операціями, наприклад своєчасно
здійснювати грошові розрахунки, і визначає
сукупність показників, які віддзеркалюють
результативність його функціонування.
Фінансовий стан підприємств характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання
його фінансових ресурсів. У ринковій економіці фінансовий стан підприємства відображає кінцеві результати його діяльності, які
цікавлять не тільки працівників підприємства, але і його партнерів, державні, фінансові, податкові та інші органи [10, с. 26].
Особливості визначення фінансового стану підприємств як рівень забезпечення економічного суб’єкта коштами знайшли своє
відображення у дослідженнях багатьох науковців (табл. 1.).
Фінансова стабільність страхового ринку,
зокрема страхових компаній, має важливе
значення з огляду на місце цього сектору в
економіці країни. Успіх компанії безпосередньо залежить від рівня захисту її фінансів. Як
показує практика, для порушення стійкості
і доведення організації до кризового стану
з метою захоплення чи знищення компанії
ззовні витрачаються зовсім незначні грошові
суми порівняно з тим, що отримується в результаті. Крім того, різні зловживання з боку
клієнтів, що особливо поширені у страховому бізнесі, можуть звести нанівець усі досягнення страхової компанії [4].
У сучасних умовах розвитку ринку фінансових послуг страхова діяльність перебуває
у стадії жорсткої конкурентної боротьби, а
індикатором конкурентоспроможності виступають результати фінансової діяльності.
Тому стійкий фінансовий стан страховика є
запорукою його розвитку в умовах ринкової
економіки [16, с. 45].
Страхові компанії є специфічними
суб’єктами, які концентрують на собі майнові
інтереси страхувальників (фізичних і юридичних осіб). У зв’язку з цим найважливішою метою діяльності страхової компанії є досягнення та підтримка її стійкого фінансового стану,
який характеризується системою показників,
що відображають наявність, розміщення і використання капіталу страховика [7, с. 85].
Фінансовий стан страхової компанії як
комплексне поняття, що є наслідком взаємоªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

дії усіх елементів системи фінансових відносин компанії, визначається сукупністю господарських факторів і характеризується системою показників, які відображають наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів. Тому під фінансовим станом компанії
розуміють її спроможність фінансувати свою
діяльність. Оптимізація фінансового стану є
однією з умов успішного розвитку компанії
у майбутньому, а погіршення фінансового
стану свідчить про загрозу її можливого банкрутства [5, с. 56].
Фінансовий аналіз страхової компанії – це,
перш за все, аналіз її фінансового стану, оцінка її надійності. Найважливішою характеристикою фінансово-економічної діяльності будьякого підприємства є фінансова стійкість.
Якщо підприємство фінансово стійке, то воно
платоспроможне й має переваги в залученні
інвестицій, партнерів, клієнтів [12, с. 118].
Аналіз фінансового стану страхових компаній здійснюється на основі аналізу їхніх
фінансових звітів. На основі інформації, що
містять звіти, можна розрахувати значну
кількість абсолютних та відносних показників фінансового стану страхової компанії [7,
с. 85-86].
Визначним фактором забезпечення стабільного фінансового становища страховика є визначене на законодавчому рівні
зобов’язання владних інститутів формувати
механізми захисту національних фінансовоекономічних інтересів та протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам.
Основними завданнями аналізу фінансового стану є: дослідження рентабельності
та фінансової стійкості підприємства; дослідження ефективності використання майна
(капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
визначення динаміки стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
визначення ефективності використання фінансових ресурсів [11, с. 580].
Аналіз фінансової стійкості кожного
суб’єкта господарювання - це найважливіша
характеристика його роботи і фінансового
стану, яка визначає результативність розви70

Êðèâåíöîâà À.Ì. - Óäîñêîíàëåííÿ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ñòðàõîâèõ êîìïàí³é...

тку його інвестиційно-фінансової діяльності,
а також віддзеркалює змогу підприємства
нести відповідальність за свої зобов’язання
та дає змогу визначити розмір джерел його
майбутнього розвитку Теж з метою оцінювання фінансового становища страхової компанії і встановлення рівня фінансової стійкості здійснюється дослідження ліквідності і

платоспроможності страховика.
Найважливішою характеристикою фінансового стану страховика є її фінансова надійність для страхувальників. Саме з цієї причини страхові компанії в Україні є об’єктом
постійного нагляду та контролю з боку держави через регулятивну діяльність спеціального уповноваженого органу в особі Держав-

Рис. 1. Етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства*
*- власна розробка автора
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ної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг (далі – Держфінпослуг) [7, с. 86].
Фінансовий аналіз у страхових компаніях
слід проводити з додержанням поетапності,
що дозволить більш ясно визначити всі показники, які його формують (рис. 1.).
Таким чином, формування загального
алгоритму оцінки фінансового стану підприємства – це визначення послідовності етапів
дії механізму, виконання яких дозволить
аналітику оцінити результати аналізу різних
сторін фінансово-економічної діяльності підприємства [2, с. 111].
Фінансовий стан страхової компанії характеризується показниками, які описують
її здатність до розвитку і успішної роботи в
конкурентному ринковому середовищі, а
саме в оперативних і стратегічних аспектах.
Система неперервного спостереження
фінансового стану страхової компанії має відповідати таким загальним принципам функціонування [2, с. 118]:
− достатності інформації: у кожній окремій системі повинна використовуватися тільки відома інформація (нормативна, довідкова,
прогнозна) з необхідною точністю для моделювання результатів діяльності підприємства;
− наступності: кожна наступна підсистема не повинна порушувати властивостей
об’єкта і критеріїв, установлених у системі
вищого рівня;
− вірогідності й порівнянності інформації, що дає змогу забезпечити результати, наближені до реальних;
− імовірності помилок, що дозволяє
відслідковувати помилки, що виникають у
процесі оцінки або моделювання, а також у
межах розробленої моделі оцінювати ризик
можливої помилки та її наслідки, виробляти
основні методи реагування на помилку;
− комплексності: взаємозумовленості і
пропорційної взаємоузгодженості розвитку
системи як єдиного цілого, що забезпечує
зв’язок усіх підсистем і елементів;
− оскільки перехідний період в економіці України потребує високої оперативності
й гнучкості реагування на зміни ринкових
можливостей і небезпеку, що виникає.
Аналіз фінансового стану страхової організації здійснюється з використанням декількох
груп показників, що включають як загальні поªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

казники оцінки фінансового стану підприємств,
так і специфічні, які характеризують окремі сторони діяльності страхових організацій. Звісно,
не всі показники служать безпосередньо цілями
фінансового аналізу, у зв’язку з чим у багатьох
випадках необхідні їх відбір і систематизація.
Зокрема, показники, що характеризують фінансовий стан страхової організації, групуються
за ступенем достатності, під якою розуміється
необхідна їх кількість [5, с. 57].
До основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, належать
такі [1, c. 96]: показники оцінки майнового
стану підприємства; показники ліквідності та платоспроможності; показники оцінки
фінансової незалежності (показники оцінки
структури джерел засобів підприємства); показники ділової активності (обертання дебіторської та кредиторської заборгованостей,
обертання оборотних коштів, ресурсовіддача); показники аналізу рентабельності (прибутковості) (загальна рентабельність, аналізу
оборотності капіталу та трансформації активів, аналізу рентабельності капіталу); показники позицій підприємства на ринку цінних
паперів (див. табл.. 2).
Існує значна кількість напрямів фінансового аналізу фінансових звітів та звітних
даних страхових компаній, основними серед яких є обчислення платоспроможності,
визначення відносних показників, частки
окремих статей фінансових звітів тощо. Але
тільки комплексний аналіз певної групи показників дає підстави для обґрунтування
висновків щодо фінансового стану страхової
компанії [7, с. 86].
Обґрунтоване оцінювання фінансового
становища страховика дає змогу розкрити
реальний стан справ з можливостями подальшого розвитку. Для керівників та власників страхових компаній така оцінка є способом одержання правдивої інформації щодо
їх визначених перспектив. Найбільше це є
актуальним для опрацювання стратегії виживання при сучасних економічних умовах.
Висновки
На нашу думку, фінансовий стан страхового підприємства – це комплексне поняття,
що визначається особливостями взаємодії та
взаємовпливу сукупності виробничо-господарських чинників, та може характеризува72
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Таблиця 2
Основні показники аналізу фінансового аналізу страхової компанії*
Показник
Значення показника
Ліквідність
Характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткоЗагальна ліквідність
строкові зобов’язання з найбільш легко реалізованої частини активів – оборотних коштів
Показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів
Поточна ліквідність
– грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та кредиторської заборгованості
Дозволяє визначити частку короткострокових зобов’язань, що підАбсолютна ліквідність
приємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати
дебіторської заборгованості й реалізації інших активів
Платоспроможність
Характеризує можливість підприємства виконувати свої
Коефіцієнт фінансової
зобов’язання за рахунок власних активів; його незалежність від понезалежності (автономії)
зикових джерел.
Коефіцієнт забезпеченосПоказує забезпеченість підприємства власними оборотними коті власними оборотними
штами
коштами
Показує, яка частина власного капіталу використовується для фіКоефіцієнт маневреності
нансування поточної діяльності, тобто є вкладеною в оборотні ковласного капіталу
шти, а яку частину капіталізовано
Ділова активність
Відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства,
тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається
Коефіцієнт оборотності
повний цикл виробництва й обіг, що приносить відповідний ефект
активів
у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої
продукції принесла кожна одиниця активів
Характеризує відношення виручки (валового доходу) від реалізації
Коефіцієнт оборотності
продукції, без урахування податку на додану вартість та акцизного
оборотних засобів
збору до суми оборотних засобів підприємства
Коефіцієнт оборотності
Показує, скільки оборотів здійснено за рік коштами, вкладеними
дебіторської заборговадо розрахунків
ності
Коефіцієнт оборотності
Показує розширення або зниження комерційного кредиту, надакредиторської заборгоного підприємству
ваності
Фінансова надійність
характеризує сукупний рівень ліквідності, платоспроможності і
Коефіцієнт надійності
рентабельності
характеризує можливість швидкого перетворення активів страхоКоефіцієнт ліквідності вих компаній у грошову форму, а отже, швидкість можливого виконання своїх зобов’язань
Коефіцієнт платоспрохарактеризує достатність власних засобів страхової компанії для
можності
виконання своїх зобов’язань
Коефіцієнт рентабельхарактеризує прибутковість роботи страхової компанії
ності
*- власна розробка автора
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АНОТАЦІЯ
В статті розкрито сутність поняття «фінансовий стан». Наведено теоретичні підходи
до визначення сутності поняття «фінансовий стан». Встановлено, що фінансовий стан
страхової компанії є комплексним поняттям,
яке визначається ознаками взаємодії та взаємовпливу сукупності виробничо-господарських
чинників. Визначено основні завдання аналізу
та наведено ключові етапи діагностики фінансового стану страхових компаній. З’ясовано, що
аналіз фінансового стану страхової організації
повинен здійснюватися на основі загальних та
специфічних показників.

SUMMARY
The article reveals the essence of the concept
of “financial position”. Theoretical approaches to
defining the essence of the concept of “financial
position”. Established that the financial position of
insurance companies is a complex concept, which is
defined signs of interaction and mutual influence
of aggregate production and economic factors. The
basic problem analysis and diagnosis of key stages
are the financial condition of insurance companies.
It was found that the analysis of the financial
condition of the insurance company should be based
on general and specific indicators.
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тись системою фінансових і інших індикаторів, що відображають наявність, розміщення
і використання фінансових ресурсів. Так,
страховий процес передбачає управління
коштами, що перебувають на вході і виході
та тимчасово затримуються у страхової компанії і виплачуються нею наперед. Проте, на
рахунках страховика повинні бути і власні
ресурси, які є прибутком і забезпечують життєдіяльність компанії.
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(уряд-бізнес) – взаємовідносини державних органів і бізнесу; G2G (уряд – уряд) –
автоматизація відносин і документообігу
між відомствами.
М.Вершинин [3] виділяє такі принципи
організації електронного уряду:
- орієнтація на громадян. Громадяни
(платники податків) як власники уряду, а
не лише споживачі його послуг, визначають
політику і напрямок розвитку проекту;
- зручність і простота використання. Всі
електронні додатки, які застосовуються в
е-уряді, мають на меті полегшити користування системою для громадян, збільшивши
швидкість обслуговування запитів і скоротивши термін чекання;
- бізнес-трансформація. Все програмне
забезпечення, архітектура й інфраструктура, а також політика електронного уряду
спрямовані на те, щоб додати урядовій системі ефективності бізнес-моделі з її відповідною низкою переваг;.
- вартість і складність. Вони мають бути
зведені до мінімуму, щоб робота із системою
не викликала ускладнень як у приватних,
так і в корпоративних користувачів;
- обслуговування. Ефективність роботи електронного уряду має проявлятися в
його здатності швидко і з найменшими витратами обслужити найбільшу кількість громадян, забезпечуючи при цьому найвищу
якість послуг;.
- відповідність. Електронні додатки мають повністю відповідати загальній архітектурі систем безпеки, ідентифікації, електро-

В роботе автором осуществлен анализ электронного правительства как средства интерактивно-коммуникативного взаимодействия
органов государственной власти и общественности. Показано, что темпы внедрения електронного управления в Украине значительно
отстают от темпов развития ведущих стран
мира.
Ключові слова: електронний уряд, принципи організації електронного уряду, інформаційні технології, комунікації.

Електронний уряд (англ. E-Government)
– це модель управління державної влади
за допомогою систем локальних інформаційних мереж і сегментів глобальної
інформаційної мережі для підвищення
ефективності та транспарентності уряду, а
також надання послуг громадянам та вдосконалення демократичного процесу на
основі використання нових інформаційно-комунікаційних технологій [5]. Отже, у
зарубіжних країнах використання Інтернету органами управління розглядається
в наш час як одна з можливостей підвищення ефективності державного управління. До поширених в Інтернеті позначень
«В» (англ. «business» – бізнес) і «С» (англ.
«citizen» – громадянин), які використовуються у різноманітних сполученнях (В2В,
В2С), додалися – «G» (англ. «government»
– уряд) та «А» (англ. «administration» –
управління). Так, зокрема під: G2C (уряд
– громадянин) розглядається налагодження зворотного зв’язку з громадянами; G2B
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Англо-американська модель, з одного
боку, допускає значну відмінність процесів
місцевого електронного урядування, а з іншого боку чітко стандартизує правила обміну інформацією «громадянин – уряд» на
загальнодержавному рівні. Система місцевої влади в штатах будується на основі адміністративно-територіального поділу, тому
схеми самоврядування в різних штатах різні.
Важливою складовою успіху впровадження англо-американської моделі електронного
уряду стали значні реформи всієї структури
роботи держави з інформаційними потоками і введення системи персональної відповідальності за інформатизацію держорганів.
Континентально-європейська
модель
електронного управління працює в країнах Європейського союзу (ЄС). Континентально-європейська модель електронного
управління розроблялася з урахуванням
того, що в європейський союз входить 28
країн з різними мовами, культурними та
політичними традиціями. На рівні окремої
держави, що входить до ЄС, елементи електронного управління можуть дуже сильно
відрізнятися як у плані використання технічної платформи, так і в плані організації
взаємодії держава-громадянин (електронне
голосування, сервісні послуги уряду, сплати
податків і штрафів і т.д.) .
Разом з тим, між учасниками Євросоюзу, для розвитку системи електронного
уряду, була узгоджена мінімально необхідна правова база. Вона виражена у формі Директив Європейської комісії, яку всі
країни-члени впровадили в національне
законодавство.
На рівні наддержавних структур Європейського союзу (Європарламент, Єврокомісія, Європейський суд) континентальноєвропейська модель електронного управління обумовлена чіткою уніфікацією взаємодії між наддержавними структурами і
внутрішньодержавними структурами країн
учасниць союзу.
Також, відповідно до даної моделі, громадянин будь-якої держави Європейського союзу
може через систему електронного управління
звернутися безпосередньо в загальноєвропейські
органи управління в режимі реального часу.

нних платежів, а також загальному дизайну
користувальницького інтерфейсу системи;
- масштабність рішень. Електроні додатки мають забезпечувати взаємодію між різними структурами й органами, які складають систему, і повну взаємну сумісність;
- виконання. Додатки мають відповідати
меті удосконалення трансакцій шляхом скорочення тривалості й зменшення складності
обслуговування і прикладених зусиль;
- звітність. Додатки мають збільшувати
точність даних, можливість їх архівування,
а також аудита трансакцій;
- швидкість втілення. Термін доопрацювання й впровадження додатків має становити від трьох до дев’яти місяців.
- готовність до дії. Урядові органи повинні виявляти готовність приєднатися
до системи й адаптувати відповідно до неї
свою роботу. Враховуючи, що це пов’язано
з певними ризиками, ці органи мають керуватися розумними прикладами і здоровим
глуздом, а також бути упевненими в успіху
й корисності проекту.
Саме поняття «електронного уряду»
на Заході з’явилося на початку 90-х років,
реалізовуватися ж практично воно почало
лише наприкінці 90-х. Однак, першим у світі ідею урядового порталу реалізував Сінгапур. Портал не тільки надає інформацію про
державних органах, але і дозволяє зробити
деякі дії, для яких раніше населення було
змушене відвідувати державні установи (5).
На підставі світової практики прийнято
виділяти три основні добре зарекомендували себе моделі створення «електронного
уряду»:
• англо-американська модель;
• континентально-європейська модель;
• східно-азіатська модель.
Англо-американська модель характерна
для таких країн, як США, Канада, Великобританія й Австралія. Типові риси англоамериканської моделі виникають з особливостей територіально-політичного устрою і
традицій державності: високий рівень незалежності територіальних управлінь (штати)
в з’єднанні з сильною центральною владою.
Модель розрахована на створення електронного уряду для країн з значною територією
і досить однаковим доступом до інтернету.
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ми електронного уряду дозволило за останні
два роки заощадити для держбюджету понад 1 млрд. доларів і скоротити число службовців майже на 9000 чоловік. Загальний
соціально-економічний ефект оцінюється в
16 млрд. дол.
Україна, яка прагне стати асоційованим
членом ЄС, повинна враховувати ці механізми і максимально адаптувати діючі національні механізми в рамках міжнародної
угоди «Порядок денний асоціації Україна
– ЄС». У країнах-членах ЄС розвиток інформаційного суспільства та електронного уряду визначено одним із головних пріоритетів
державної політики, що знайшло своє формальне відображення в європейській стратегії економічного розвитку «Європа 2020:
стратегія розумного, стійкого і всеосяжного
зростання». У цьому документі серед семи
стратегічних напрямків виділені у вигляді окремої програми – Цифровий порядок
денний (European Digital Agenda), які передбачають розробку єдиних керівних принципів по кожному з напрямків діяльності,
рекомендацій європейським державам,
введення засобів впливу у випадках відсутності у країни-члена адекватної реакції на
ситуацію, надання звітності по виконанню
цієї стратегії, оцінку її ефективності, а також
чітко визначають коло основних суб’єктів, їх
завдання та функції [5].
Україна рухається в напрямку розвитку
інформаційного суспільства, подальшого
поширення використання інформаційних
технологій у життєдіяльності суспільства і
займає, хоча й низьке, але вище середнього місце у світових рейтингах. Це рух, у
порівнянні зі світовими темпами, уповільнений, і це веде до відставання України
від передових країн світу. Слід зазначити,
що розвиток електронного урядування в
Україні здійснювався до останнього часу
на основі різних механізмів державного управління, неузгоджені між собою за
принципами, пріоритетами, завданнями,
суб’єктами, об’єктами, процедурами, термінами і ресурсами, значною мірою дублюють один одного, а іноді й суперечать один
одному.
Зазначені механізми не повною мірою
відповідають сучасним тенденціям розвитку

У всіх країнах ЄС прийняті закони про
доступ до інформації. Вимоги Євросоюзу до
законодавства, що регулює системи електронного уряду, охоплюють як технічні аспекти (цифровий підпис, електронна торгівля),
спрямовані на спрощення створення систем
електронного уряду, так і етичні і політичні
питання (розподіл держзамовлень, доступ
до інформації), визначають нові обов’язки
державних установ по захисту прав громадян і організацій у новому контексті надання публічних послуг електронними засобами.
Східноазіатська модель електронного
уряду типова для таких країн, як: Сингапур,
Японія, Південна Корея, Тайвань. Дана
модель спирається на специфічний стиль
управління, азіатський тип корпоративної
культури та багатошарову систему державного контролю, організованого за принципом ієрархічної піраміди. Модель хороша
для монокультурних, навіть великих за територією держав з високою щільністю населення і загальнодоступним швидкісним
доступом до інтернету.
Ефективність східноазіатської моделі
підтверджує визнання в 2010 році експертами ООН системи «електронного уряду» Республіки Корея (Південна Корея) як найкращою і найефективнішою у світі. Південній
Кореї рішення про розробку електронного
уряду було прийнято ще в 1987 році, а вже
в 1991 році заробили перші електронні сервіси.
Завдяки електронним сервісам жителі
країни можуть здійснювати практично всі
операції, не виходячи з дому: починаючи
від оплати рахунків, штрафів і закінчуючи оформленням документів. На той випадок якщо у громадянина немає доступу до
інтернету, у громадських місцях у великій
кількості розміщені спеціальні термінали, в
яких легко знайти потрібну інформацію або
роздрукувати будь-яку довідку. Велика частина сервісів електронного уряду доступна
на мобільних пристроях.
У держсекторі Південної Кореї введена
100-відсоткова система електронного документообігу, на папері друкуються деякі,
тільки найважливіші доповіді та довідки на
рівні міністра і вище. Функціонування систе77
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інформаційного суспільства та електронного урядування, а деякі з них суперечать їм,
втратили свою актуальність, є неефективними, ресурсно незабезпеченими, занадто забюрократизованими, негнучкими, непрозорими і невідкритими.
До останнього часу був відсутній єдиний
координуючий центр з вирішення проблем
у сфері інформатизації. Крім того, за розвиток окремих складових інформаційної
інфраструктури електронного уряду (електронного цифрового підпису, електронного
документообігу, електронних адміністративних послуг, електронних інформаційних
ресурсів та їх захист і т.п.), відповідають різні відомства, дії яких неузгоджені між собою
і базуються в основному на відомчому підході.
Робота по оптимізації функцій державного управління, яка зараз проводиться
Кабінетом Міністрів, призвела до значного
скорочення чисельності державних службовців. Тому очікуваною в червні 2014р.
була постанова Кабінету Міністрів, якою
уряд реорганізував Державне агентство з
питань науки, інновацій та інформатизації,
створивши центральний орган виконавчої
влади з реалізації політики у сфері електронного управління – Державну службу з
питань електронного управління. Але, на
жаль, протягом року після створення Державної служби з питань управління ніяких
істотних змін у цій сфері державного управління не відбулося [2].
За результатами дослідження, що здійснювалося Аналітичною платформою 21/11
у лютому-червні 2015 року, у відносинах
українського уряду та суспільства характерні відчуження та взаємна недовіра. Побудова партнерських відносин головним чином
залежить від комунікації уряду з суспільством.
У жовтні 2014 року Кабінет Міністрів
створив Раду з питань комунікації. Перше
засідання Ради відбулося 9 лютого 2015року
на якому було домовлено впровадити електронне візування всіх документів, які лягають на підпис прем’єр-міністру. Крім того,
було вирішено запровадити електронний
документообіг з Адміністрацією президента
і апаратом Верховної Ради. Втім, станом на
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30 червня 2015 наступного засідання Ради
так і не відбулося, а ті зобов’язання і рішення, про які було домовлено на першому засіданні Ради, поки не є повністю виконаними.
Ситуація із Радою з питань комунікації
є доволі показовим прикладом загального
стану справ. Не вдалося виявити жодного писаного документу, який можна було
б прийняти за комунікаційну стратегію чи
то Програми Кабінету Міністрів, чи окремої реформи. Аналіз інформаційного поля
також не вказує на існування урядових комунікаційних стратегій у будь-якому іншому
форматі. Не вдалось зафіксувати, щоб уряд
системно та послідовно доносив різними
каналами певні меседжі про свою політику.
Наразі комунікація в уряді розуміється досить вузько – інформувати про свою діяльність. Прозорість уряду та інформування
про свою роботу – це швидше передумова
ефективної комунікації, але не сам її процес.
Культура прийняття урядових рішень
також є вкрай низькою. Процедури часто
не дотримуються. Можливі випадки, коли
самі міністри проект рішення уряду вперше
бачать на засіданні, де таке рішення голосується. Порядок денний формується закрито. Проекти рішень переважно не оприлюднюються[4].
Впровадження системи електронного
документообігу у Верховній Раді України
реалізується у відповідності з планом реалізації проекту «Електронний парламент».
Одне з першочергових завдань жовтня
2015 року – підготовка законодавчих актів
до другого читання в електронному вигляді. Планується, що народні депутати будуть
отримувати на електронну пошту всі необхідні для розгляду матеріали. Таким чином
будуть заощаджені значні фінансові ресурси.
У Вищому адміністративному суді з січня
2015 року почав працювати «Електронний
суд». Кожен учасник судового процесу має
можливість отримувати копії тексту судових
рішень, повісток-викликів та повісток-повідомлень в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.
2 липня 2015р. Верховною Радою України прийнято закон «Про внесення змін до
Закону України «Про звернення громадян»
щодо електронного звернення та електро78

Ðîìàíåíêî E.Î. - Åëåêòðîííèé óðÿä - íîâà ìîäåëü ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèõ...

АНОТАЦІЯ
У роботі автором здійснено аналіз електронного уряду як засобу інтерактивно-комунікативної взаємодії органів державної влади
та громадськості. Показано, що темпи впровадження електронного урядування в Україні
значно відстають від темпів розвитку провідних країн світу.

SUMMARY
In the work the author made an analysis
of e-government as a means of interactive and
communicative interaction of public authorities and
the public. It is shown that the rate of introduction
of E-governance in Ukraine is considerably
lagging behind the leading countries of the world.
про результати розгляду порушених у ній
питань із відповідним обґрунтуванням [1].
Таким чином, здійснений нами аналіз
електронного управління як засобу інтерактивно-комунікативної взаємодії органів
державної влади та громадськості дозволив
ідентифікувати його як самоорганізаційний
інструментарій для прийняття ефективних
державно-управлінських рішень, забезпечення прозорості механізмів контролю за їх
реалізацією, тим самим ставить питання про
перебудову традиційних форм і моделей
участі громадськості у процесах формування
та реалізації державної політики. Показано,
що темпи впровадження електронного урядування в Україні значно відстають від темпів розвитку провідних країн світу.

нної петиції». Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам,
організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим
особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань в
електронній формі з використанням мережі
Інтернет, засобів електронного зв’язку. Застосування електронного цифрового підпису при відправленні електронного обігу не
потрібно.
Законом також запроваджується можливість звернення громадян до Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів
України та органів місцевого самоврядування шляхом подачі електронної петиції
через офіційні веб-сайти. Законом передбачені вимоги до змісту петиції – в ній повинно бути викладена суть звернення, при
цьому електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного
ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства,
жорстокості, розпалювання міжетнічної,
расової, релігійної ворожнечі, заклики до
вчинення терористичних актів, посягання
на права і свободи людини. Відповідальність за зміст електронної петиції несе її автор (ініціатор).
Відповідно до закону, електронна петиція повинна мати відповідну кількість голосів на її підтримку. Електронна петиція,
адресована президенту, парламенту або
уряду, повинна зібрати на свою підтримку
не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції. Розгляд електронної петиції
здійснюється невідкладно, але не пізніше
десяти робочих днів з дня оприлюднення
інформації про початок її розгляду. У відповіді на електронну петицію повідомляється
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Постановка проблемы
Разработка теоретических и прикладных вопросов юридических конструкций
освещена в фундаментальных трудах представителей отраслевых юридических наук и
специалистов по теории права.
Различные аспекты юридической техники изучали украинские специалисты, в частности Г. Бойко, В. Копейчиков, Л. Луць,
А. Мурашин, И. Онищук, Л. Пригара, П. Рабинович, В. Рындюк, А. Скакун и другие, а
также зарубежные исследователи В. Баранов, Г. Бержерон, М. Давыдова, Г. Мамедов, Н. Немытина, Н. Тарасов, В. Толстик,
А. Черданцев и другие.

В научной статье раскрыто теоретикоприкладное значение юридических конструкций как средств юридической техники. Выяснено, что главным свойством юридических
конструкций есть прямое юридико-практическое значение, которое заключается в том,
что юридические конструкции всегда могут
быть выражены в системе правовых норм.
Ключевые слова: юридическая конструкция,
юридическая техника, юридическая технология, норма права, юридическое письмо, нормативно-правовой акт.

Актуальность исследования
Степень развитости юридических конструкций в праве характеризует уровень
юридической техники соответствующего
общества. Степень совершенства юридических конструкций является фактором, который обуславливает эффективность действия
права в обществе, функционирования правовых явлений в масштабе национальной
правовой системы и в международных отношениях.
Значение юридических конструкций
для правовой науки заключается в том, что,
демонстрируя связь и единство всех элементов определенного явления, конструкция позволяет понять его природу, разновидности и, тем самым, познать правовую
реальность. Исследование юридических
конструкций поможет получить более обобщенные и углубленные знания о конкретных правоотношениях.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

Цель научной статьи – раскрыть теоретико-прикладное значение юридических
конструкций как средств юридической техники.
Изложение основных положений
Юридическая конструкция как интеллектуальная операция присутствует и как
таковая понимается одинаково и в научнопозитивистской, и в догматической трактовке. История осмысления юридической конструкции является историей осмысления
правоведением самого себя, своих принципов и основ. Юридическая конструкция
– это такое понятие, которое создается специальным образом. Во-первых, в результате
определенной интеллектуальной работы, а
во-вторых, изначально в расчете на выполнение определенной заранее заложенной
80
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функции, которая покажется актуальной
практической необходимостью юридического урегулирования общественных отношений.
Юридические конструкции противостоят понятиям, созданным в рамках неюридических дисциплин, но вовлеченным
в процесс юридического регулирования
социальных отношений (например, естественно-научные понятия, используемые в
криминалистике). То обстоятельство, что
содержание этих понятий часто приобретает известный юридический оттенок, не превращает их в юридические конструкции.
Юридические конструкции сначала и
полностью формируются в рамках правоведения. С этой же точки зрения, юридические конструкции как феномены имеют
искусственную природу. Юридические конструкции отличаются от таких правовых образований, которые состоят в юридической
практике без специального участия юридического мышления, например, от правовых
обычаев [9, с. 269].
Впервые понятие юридической конструкции было раскрыто в догматической
традиции именно для того, чтобы выразить таким образом идею специфики и самостоятельности юридического мышления.
Юристы могут понимать право иначе, чем
неюристы, поскольку это диктуется спецификой правовой деятельности и ее социально-культурной ролью. Далее эта идея была
отброшена. Вместо нее юридическое мышление было провозглашено частным предметным способом научно-позитивистского
мышления. Одним из выражений этой идеи
было понятие юридической конструкции.
Под этим понятием стали понимать такой
же прием формулировки научных понятий,
как и в других естественных науках, в астрономии, в физике и др. Этот же взгляд на
юридическое мышление был, в целом, присущ и советскому правоведению [9, с. 269].
Понятие «юридическая конструкция»
впервые осмыслена в труде немецкого юриста XIX века Р. Иеринга «Юридическая
техника». Исследование собственно юридической конструкции тесно связано с развитием юридического позитивизма. В рамках
этой концепции права была создана «юри-

спруденция понятий, логика юридических
конструкций» [5, с. 5].
Р. Иеринг, рассматривая юридическую
конструкцию, фактически предоставил ей
статус способа выражения идеи самостоятельности юридического мышления как
исторически прогрессивного способа правотворчества. Это понятие было введено для
замены исторически первой единицы права – юридической нормы, которая имеет
естественное ситуативное происхождение.
Взамен было предложено искусственное образование, продукт юридической техники,
артефакт юридического мышления – юридическую конструкцию [4, с 124].
Юридическая конструкция – это базовое
построение, что изображает и формирует
правовую реальность, что относятся в равной
степени к доктринальной, догматической и
практической юриспруденции [2, с. 528].
Юридическая конструкция – это умственная форма, что позволяет организовать правовые средства так, чтобы они,
дополняя друг друга системным образом,
образовывали целостный регулятивный
механизм, обеспечивающий достижение заданного правового результата.
Характеризуя юридическую конструкцию как мыслительную форму, как способ
мышления, мы хотим подчеркнуть, что
специфика и сущность этого способа мышления такова, что он всегда может получить
прямое регулятивное значение в результате выражения в системе правовых норм и
в юридической практике. Более того, эта
умственная форма и есть юридическая конструкция лишь постольку, поскольку она
обладает непосредственным регулятивным
потенциалом.
Исходя из этого, логично противопоставить юридическую конструкцию тем понятиям правоведения, которые имеют гносеологическую природу, то есть были созданы
для того, чтобы проявлять свой потенциал
в рамках исследования. Например, понятие
“механизм правового регулирования”, “источник права”, “структура права”, “юридическая техника”, “правовое государство”,
“функция права” и им подобные нельзя
признать юридическими конструкциями.
Поскольку эти понятия не нужны юридиче81
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ской практике и не могут быть вовлечены в
нее непосредственно как конкретные регулятивные средства. По этой же причине и
само понятие “юридическая конструкция”
также не является юридической конструкцией, поскольку оно, как и упомянутые
выше понятия, имеет опытно-описательный характер, позволяющий лучше понять
право и разнообразную юридическую деятельность как исследуемые объекты.
Такие же понятия, как “сделка”, “договор”, “преступление”, – являются юридическими конструкциями, потому что они
вовлечены в юридическую практику вследствие того, что именно право придает им
статус конкретных правовых регуляторов.
Критерием идентификации понятия юридической конструкции является следующий
признак: юридическими конструкциями
являются только такие понятия, которые
обеспечивают осуществление юридической
практики вследствие того, что они формальным образом приобретают непосредственно
правовое значение. Поэтому если понятие
закреплено в источнике позитивного права
на уровне термина и оно раскрывается через правовые нормы как система правовых
средств (полноценный механизм правового
регулирования или его элемент), то это понятие является юридической конструкцией.
Те же конструкции, которые не закреплены
нормативно (“субъект права”, “объект права”, “правоотношение” и т.п.), необходимо
в таком случае признавать теоретическими
конструкциями, которые могут при соответствующих условиях стать юридическими [9,
с. 270].
Юридическая конструкция – это модель
урегулированных правом общественных отношений или отдельных элементов, служащая методом познания права и общественных
отношений, урегулированных им [11, с. 13].
Базовыми конструкциями правовой информации является постановка целей. К
ним актуально направляются законодатель.
Чрезвычайно важным, с точки зрения максимальной оптимизации процесса правового регулирования, является технико-юридические аспекты, которые изображают
параметры формализации телеологической
и инструментальной информации в языªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

ке нормативно-правового акта. Специфика
изображения целей правового регулирования в законодательстве выражается в особых логико-нормативных конструкциях
построения соответствующих правовых положений.
Вопрос о конструкции нормы права является вопросом о ее структуре. Структура –
это категория системного подхода и под ней
понимаются целесообразные связи между
элементами в системе. Наряду со структурой в любой системе имеется и состав, то
есть совокупность необходимых и достаточных элементов, которые связывает между
собой структура. Следовательно, чтобы
раскрыть строение какого-либо целостного
объекта (системы), о нем следует говорить
как о структуре и как о составе. Хотя традиционно в юридической литературе вопрос о
конструкции нормы права ставится именно
как о ее «структуре» [10, с. 39].
Конструкция нормы права выражает
взаимосвязь ее составляющих элементов.
Любая такая норма устанавливает для участников общественных отношений взаимные
права и обязанности; предусматривает фактические обстоятельства, при которых эти
права и обязанности вступают в действие;
предупреждает о последствиях нарушения
той или иной нормы. Содержанию нормы
права соответствует свойственная только ей
структура – внутреннее строение, характеризуемое единством и взаимосвязью трех ее
элементов – гипотезы, диспозиции и санкции [8, с. 11].
Основной прием юридической конструкции заключается в том, что юридические
отношения, существующие между людьми,
объективируются, рассматриваются как самостоятельные существа, возникающие, изменяющиеся в течение своего существования и, наконец, прекращаются. Специфические научные конструкции дополняют методологические знания более общего порядка
(в частности, законы единения возможных
элементов норм права, взаимосвязей между
нормой права и нормативно-правовыми
предписаниями, категории “субъект права”,
“состав правонарушения” и др.). Обобщенные в подобных конструкциях знания способны быть методологическим инструмен82
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том при осмыслении юридической наукой и
практикой соответствующих явлений государственно-правовой действительности.
Юридическая конструкция выступает
внешним техническим приемом конструирования нормативно-правового акта. В
таком сегменте юридической техники, как
юридическое письмо, юридическая конструкция проявляет свою сущность максимально полно необходимым, закономерным
образом. Точное и неуклонное соблюдение
всех требований техники юридического
письма может характеризовать проект нормативно-правового акта как совершенный с
технической точки зрения и свидетельствовать о надлежащей юридической культуре
его подготовки и оформления. Использование одинаковых юридических конструкций
и формулировок, реквизитов нормативноправового акта, стереотипной структуры,
единой терминологии, составляет суть унификации формы и структуры нормативноправового акта.
Адекватному пониманию и эффективному применению правовых норм препятствуют: 1) несогласованность реквизитов и
рубрик нормативно-правового акта; 2) отсутствие стереотипной структуры, единого
стиля изложения нормативно-правового
акта; 3) неодинаковая в разных актах нумерация статей, пунктов и их подразделений,
формул отмены, изменений актов и их частей [3, с. 96].
Предметом юридического конструирования является построение технологий, которые оперируют объектами юридической
действительности для достижения заранее
определенных целей, для удовлетворения
определенных интересов в определенных
исходных условиях. Определение юридической технологии основывается на использовании юридической техники. Поэтому юридическая технология – это ресурсно-обеспеченная сложная юридическая деятельность,
включающая в себя систему логически взаимосвязанных операций, обусловленная
уровнем развития правовой системы общества. Основывается на знаниях об оптимальном взаимодействии юридических и юридико-технических средств, что употребляется для достижения определенных правовых

целей и влечет за собой определенные юридические результаты. Операционное разграничение понятий юридической техники
и юридической технологии основывается
на понимании юридической деятельности,
рассматриваемой под углом зрения инструментальной характеристики, как единства
статической (технической) и динамической
(технологической) сторон [9, с. 272].
Юридические конструкции могут служить средствами правотворческой деятельности и закрепляться в законодательстве.
Материальными носителями юридических
конструкций являются нормы права. При
этом если юридические конструкции являются абстрактными образами права, то нормы права, в которых они закрепляются и
детализируются, имеют более конкретный
характер. Юридическая конструкция выступает в качестве средства техники юридического письма для построения нормативного
материала.
Юридическая конструкция придает
нормам права логическую стройность, обуславливает последовательность их письменного изложения, предопределяет связь
между нормами права, способствует полному, четкому урегулированию общественных
отношений. Использование юридической
конструкции нацеливает законодателя на
то, чтобы с достаточной полнотой регламентировать все ее элементы. Юридическая
конструкция представляет собой “схему”,
“скелет”, на который нанизывается нормативный материал.
Юридические конструкции представляют собой такое структурное расположение
правового материала, которое характеризуется внутренним единством прав, обязанностей и формами ответственности соответствующих лиц. Кроме того, юридические
конструкции рассматриваются: как юридическая модель, как метод познания права,
как метод толкования права, как элемент
юридической “архитектуры” [8, с. 11].
В процессе толкования норм права юридическая конструкция определяет направление мыслительного процесса интерпретатора. Таким образом, юридическая конструкция способствует всестороннему выяснению
действительного смысла норм права [1, с. 50].
83
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выделяют два вида юридических конструкций: 1) нормативные; 2) теоретические. По
происхождению конструкции разделяют
на: 1) национальные; 2) рецепированные;3) имплементированные.
По отраслевой принадлежности юридические конструкции группируют таким образом: 1) отраслевые; 2) заимствованные из
другой отрасли.
По времени существования и степени
распространения выделяют три разновидности юридических конструкций: 1) традиционные; 2) инновационные; 3) экспериментальные [8, с. 12].
По критерию взаимодействия элементов
юридические конструкции разделяют на
два вида: 1) статические, элементы которых
анализируются в статических взаимосвязях; 2) динамические, которые исследуются
в динамике образования их элементов. По
степени адекватности изображения правовых явлений, конструкции разделяют на:1) реальные; 2) фиктивные [12, с. 196-199].
Особая роль юридической конструкции
проявляется в процессе законотворчества.
Юридические конструкции выступают здесь
в качестве средств техники юридического
письма для построения нормативного материала. Юридическая конструкция придает нормам права логическую стройность,
обуславливает последовательность их письменного изложения, предопределяет связь
между нормами права, способствуют полному, четкому урегулированию тех или иных
общественных отношений. Применение
юридической конструкции нацеливает законодателя на то, чтобы с достаточной полнотой регламентировать все ее элементы [7,
с. 16].
Высоким уровнем техники юридического письма достигается правильное, эффективное конструирование и использование
юридических конструкций. Структурированность и логичность, ясность, простота
и непосредственность юридического материала лежат в основе создания юридических документов. В ходе правотворческой
деятельности юридическая конструкция
используется как рациональная основа, которая выражается в отдельных институтах
(собственность, договор, сделка, преступле-

Требованиями к построению юридических конструкций являются: 1) регулятивная норма должна подкрепляться охранительной нормой; 2) материальная норма
должна подкрепляться процессуальной,
иначе возникает трудность при реализации
материальных норм; 3) провозглашение
прав должно сопровождаться закреплением
обязанностей соответствующих субъектов,
обеспечивающих их реализацию; 4) последовательность, полнота, непротиворечивость [9, с. 273].
В правовых системах всех стран с древних времен используется особая конструкция юридического лица, призванная обозначить предприятия, учреждения и организации, которые отвечают определенным
требованиям. Понятие юридического лица
раскрывается в ст. 80 Хозяйственного Кодекса Украины. Это понятие общеправовое,
поскольку имеет значение для предпринимательского, налогового, земельного, международного, частного и других отраслей
права. Понятие юридического лица превратилось в одну из категорий общего учения о
праве [6, с. 57].
Юридическими конструкциями не являются любые объекты правовой реальности.
Речь идет о юридической конструкции не как
о помощнике юристам, а как о приеме юридической техники, который применяется в научных целях или в законотворческой и иной
нормотворческой деятельности [2, с. 528].
Практикующий юрист совершенно четко на интуитивном и рациональном уровне использует юридическую конструкцию.
Юрист называет конструкцией то, что ему
необходимо для достижения практических
целей и решения конкретных задач юридической деятельности. Юрист может вести
речь о конструкции юридического лица, договора и др.
По сфере действия выделяют два вида
юридических конструкций: 1) универсальные (общеправовые), имеющие значение
для права в целом и изучаются, в частности,
общей теорией права; 2) отраслевые, имеющие отраслевое значение и изучаются только отраслевыми юридическими науками
[12, с. 196].
В зависимости от формы существования
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015
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ние и т. п.) [4, с. 124].
Юридическая конструкция – это вид
субъективно признанного юристами явления объективной правовой реальности,
которое существует не в виде принципов,
институтов и норм права, а именно в виде
юридической конструкции. Юридические
конструкции существуют как в отраслях
права, так и на межотраслевом или общеправовом уровнях.
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Выводы
Таким образом, использование юридических конструкций в праве получило
широкое распространение. Юридические
конструкции, правовые модели, будучи неотъемлемыми элементами юридической
техники, используются в правотворчестве и
правоприменении.
Удобство юридических конструкций с
точки зрения процесса познания заключается в том, что правовая конструкция
или модель – это упрощенное изображение правовой действительности. Главным
свойством юридических конструкций, в которых наиболее полно выражается их сущность, есть прямое юридико-практическое
значение. Юридические конструкции всегда могут быть выражены в системе правовых норм.
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Illya Shutak
LEGAL CONSTRUCTIONS: THEORETICAL AND APPLIED VALUE
Legal constructions can serve as tools of
law and enshrined in legislation. The material
bearers of legal constructions are the rule of
law. If legal constructions are abstract images of
law, the rule of law in which they are fixed and
detailed, are more specific.
Legal construction acts as a means of legal
writing techniques for constructing normative
material. Legal construction gives the law the
coherence determines the sequence of their
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written statement, determines the relationship
between law, promotes a full, clear settlement
of social relations. The use of legal construction directs lawmakers to fully regulate all its
elements. Legal construction is a “scheme”,
“skeleton”, which is threaded regulatory material.
Legal constructions are such structural arrangement of the legal material, which is characterized by internal unity of the rights, duties
and liability of the persons concerned. In addition, legal constructions are considered as a
legal model, as a method of studying law as a
method of interpretation of law as the legal element of “architecture”.
In the process of legal interpretation, the
role of legal construction is reflected in the
fact that it determines the direction of the
thinking process of the interpreter. The use
of legal structure requires that the interpreter
answered the question: what are the regulated
elements of legal construction and what role
does each of them and all of them together
in the process of legal regulation. Thus, the
legal structure contributes to the comprehensive clarification of the actual meaning of legal
norms.
The requirements to the construction of
legal structures are: the regulatory rule must
be supported by guarding the norm; material norm should be supported by procedural,
otherwise there is a difficulty in the implementation of substantive rules; the Declaration of
rights should be accompanied by a consolidation of the responsibilities of the relevant actors, ensuring their implementation; consistency, completeness.
Legal construction do not constitute any
objects of legal reality. It is not about legal
structure as assistant lawyers and taking legal
technique, which is used for scientific purposes
or in its legislative and other norm-setting activities.
The lawyer calls the construction the fact
that it is necessary to achieve practical goals
and solve specific problems of legal activity.
For example, the lawyer can talk about the design of the legal entity, construction contract,
etc.

ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

SUMMARY
In the scientific article the theoretical and
practical importance of legal constructions as
a tools of legal thinking and legal instrument
technology considered. It was found that the main
property of legal constructs have direct legal and
practical importance. Legal constructions always
can be expressed in the system of legal norms.
The special role of legal construction is
manifesting in the legislative process. Legal structures serve here as a means of legal
writing techniques to construct normative
material. Legal construction gives the law of
logical symmetry, determines the sequence
of their written statement, determines the
relationship between law, contribute a full,
clear settlement of those or other public relations. The application of legal constructs
directs the legislator to full regulation all of
its elements.
High level of technology achieved legal
writing correct, effective design and use of legal constructions. Structure and consistency,
clarity, simplicity and directness of legal material are the basis for the creation of legal documents. During the law-making legal structure is
used as a rational (logical) basis is expressed in
the individual institutions (property, contract,
transaction, crime, etc.). The legal structure is
a type subjectively recognized by the lawyers of
the legal phenomena of objective reality that
exists not in the form of principles, institutions
and rules of law, namely in the form of legal
structure.
Legal construction exist both in the fields of
law and interdisciplinary or general legal levels. Thus, the use of legal constructs in law is
widespread.
The convenience of legal constructions
from the point of view of the cognitive process
lies in the fact that the legal structure or model is a simplified representation of legal reality. The main property of legal constructions,
which most fully expresses their essence, there
is a direct legal and practical importance. That
is why legal construction can always expressed
in the system of legal norms.
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ßÑÈÍÑÊÀß Ìàðüÿíà Èãîðåâíà - ñîèñêàòåëü êàôåäðû îáùåé òåîðèè
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Ó÷åáíî-íàó÷íîãî èíñòèòóòà ïðàâà, ïñèõîëîãèè è ýêîíîìèêè
Ëüâîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà âíóòðåííèõ äåë
Постановка проблемы
Одним из представителей украинского
движения, боровшегося за украинскую нацию и украинский язык, был Сергей Шелухин. Он принимал активное участие в восстановлении украинской государственности, написал много трудов, среди которых
часть работ посвящено языку. Ученый встал
на защиту украинского языка, в своих работах он отстаивал его интересы как государственного. В данной статье проведен анализ
работ ученого и его деятельность в отношении украинского языка.

Эта статья описывает отношение Сергея Шелухина к украинскому языку. Ученый,
будучи борцом за украинскую независимость,
отстаивал все украинское: людей, территории и язык. Вопрос о языке является чрезвычайно важным, так как без языка нет нации, поэтому исследователь отстаивал права
и возможности украинского народа для владения и использования родного языка.
Чтобы уничтожить нацию, нужно лишить ее культурного наследия и языка. Ведь
во время культурного уничтожения человек
становится морально слабее, а морально
слабого человека легче покорить. Поэтому неудивительно, что, пытаясь подчинить себе
украинскую нацию, российские чиновники
начинали с насаждения русского языка. Благодаря языку, нация помнит о своих корнях,
чувствует ответственность перед предками
и страной, в которой живет. Язык - это внутренний ствол, который помогает осознавать сыном, какой страны ты есть. Насаждения чужой речи является сознательной
попыткой порабощения нации.
Поэтому неудивительно , что, будучи
преданным украинскому народу, С. Шелухин
пытался уберечь его от такой участи . Он
отстаивал право народа на родной язык ,
призывал других деятелей бороться за независимость и право иметь свой язык и культуру.

Актуальность темы исследования
Украинский язык издревле подвергался
преследованиям и попыткам его уничтожения. Украинский народ вынужден был
бороться за свое право говорить на родном
языке. Тема национального языка является
актуальной и болезненной уже очень длительное время. Неудивительно, что вопрос
языка часто поднимается в разных сферах и
исследуется учеными, ведь государственный
язык можно отнести к одному из инструментов построения государства. Обобщить значение языка можно одним высказыванием:
«Язык – это наш национальный признак, в
языке – наша культура, сущность нашего сознания». То есть, без языка нет нации, украинского народа. Поэтому интересы языка и
нации, которая на нем разговаривает, должны быть защищены и достойно представлены среди других национальностей.

Ключевые слова: язык, нация, народ, государственный язык, язык народа, украинский язык.
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па), – это дело сложное, да и не каждому под
силу, язык же – каждый слышит и разбирает, каков он. Поэтому этот показатель нации
очевиден и понятен каждому. Следовательно, факт существования отдельного языка
уже является достаточным основанием для
индивидуализации от других наций. Благодаря языку люди могут узнать, к какой нации принадлежит человек, какой язык для
него является родным.
«Вопрос о языке народности, – констатирует ученый, – это вопрос о душе, жизни,
чести, нравственности и достоинстве отдельного человека» [1, с.3]. Каждая нация,
которая достигла уровня национального
самосознания, заботится о существовании и
развитии родного языка уже не стихийно, а
сознательно. Поэтому украинский язык подвергался длительным преследованиям. Так,
например, со времен Петра I и до 1908 г.
было издано14 указов о запрете украинского языка [2, с.283-284].
Собственные позиции относительно решения вопроса о государственном языке на
Украине С.Шелухин определил достаточно
четко. Поскольку Украина – многоэтническая страна с ведущим титульным украинским народом, то и государственным может
выступать только украинский [3]. «Украинский государственный язык, – пишет он, –
это символ украинской государственности,
символ освобождения Украины из-под российского гнета, свидетельство украинской
народности ...» [4]. Родной язык в общественно-политической жизни любой народности, продолжает ученый, это ее естественный и культурно-исторический актив.
Именно поэтому процесс уничтожения народного языка прежде всего отражается на
духовном состоянии общества [4].
С.Шелухин был основателем и активным
деятелем одесской «Просвиты», которая
развивала и пропагандировала украинский
язык. Он был автором первого юридически
аргументированного украинского меморандума (январь 1905 г.), в котором отстаивались права украинского языка. Очевидно,
что, с научной точки зрения, наш язык,
подчеркивал он, нужно называть не малороссийским, а украинским. В меморандуме
обращалось внимание и на вопрос о запрете

Состояние исследования
Вопрос языка был актуальным как в
прошлом, так и в наше время, поскольку
родной язык является одним из факторов,
с помощью которого можно определить национальную принадлежность человека. Поэтому ученые изучают и исследуют языки
народов мира, их происхождение, территориальность. Неудивительным является тот
факт, что многие ученые изучают вопрос
украинского языка. Эта тема является интересной как для украинских исследователей,
так и для иностранных ученых.
Поэтому не удивительно то, что среди
ученых, которые занимались изучением
этого вопроса, есть и Сергей Шелухин, который известен борьбой за независимость
украинского государства, а какое государство может быть независимым и самостоятельным, если у него не будет собственного
государственного языка?
Целью и задачей статьи является: исследовать положение украинского языка на
территории Украины. Изучить его становление и развитие, сравнение с современным
состоянием украинского языка, как государственного.
Изложение основного материала
Вопрос национального языка для Украины всегда был актуальным и болезненным.
Язык, подчеркивает С. Шелухин, – это,
прежде всего, очевидный признак отдельности любого народа. Факт существования
отдельного языка свидетельствует и о факте существования отдельной народности [1,
с.1-2]. Родной язык в жизни народа, как ее
природный и культурно-исторический, духовный актив, приобретенный веками, имеет огромную цену и роль. Из-за этого, уничтожение украинского языка отражается на
духовном состоянии, производительности и
культуре народа, это не только снижает их
уровень и обессиливает, а даже уничтожает. Язык в повседневной жизни людей – это
один из самых ярких показателей принадлежности к определенной нации. Поскольку другие показатели, такие как измерение
физических данных (соотношения длины
туловища и ног, измерения размеров череªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015
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издания Священного Писания на украинском языке. Приводились убедительные доказательства, что такой запрет, во-первых,
является несоответствующим основным
(конституционным) законам Российской
империи, во-вторых, с религиозной стороны он отменяет предписания Евангелия
и послания апостола Павла к Критянам, а
это, в свою очередь, грозит отлучением от
церкви [5]. Ссылаясь на юридическую часть
меморандума, Академия наук в Петербурге
вынуждена была признать, что украинское
население имеет полное право употреблять
родной язык и использовать его в издательском деле. Указанный документ сыграл значительную роль в решении вопроса о правовом статусе украинского языка.
В августе 1908 г. В Чернигове состоялся
XIV Всероссийский съезд археологов. Представители одесской «Просвиты», участники
съезда, подготовили свои научные доклады
на украинском языке. Они были убеждены в том, что украинские ученые, делегаты
научного съезда, откроют тем самым путь
украинскому языку в российских научных
кругах и утвердят его статус «украинского».
На съезде С. Шелухин выступил с докладом
на тему: «Происхождения названия «Украина». Его выступление на украинском языке
создало определенный прецедент: графиня
Уварова, председатель съезда, пригрозила
докладчику скандалом, однако, вместо этого, ученый получил овации. А цитируемый
им плач матери-украинки за дочерью (в
контексте параллелей между стилем украинских и российских похоронных плачей)
растрогал даже одного из инициаторов
скандала. Всего на съезде желало выступить
на украинском языке около тридцати докладчиков. Тем не менее, выступить успели только пять из-за сокращения времени
съезда. Их выступления вызвали большой
восторг со стороны слушателей, залы были
переполнены. Фактически, это был первый
съезд в России, где украинский язык звучал равноправно с русским. Украинских
докладчиков громко встречала аудитория
слушателей, которых насчитывалось около
тысячи.
«Язык народа, – отмечает С. Шелухин,
– органически связан с его психологией и

совестью и является его созданием, исповедью, природой, народ интуитивно чувствует
и знает правду, которую денационализированная интеллигенция, духовно отстранившись от народа, не знает. Народ только не
умел формулировать – это обязанность интеллигенции!» [5, с. 27].
По мнению исследователя, на протяжении веков украинский язык подвергался
преследованиям. Об этом свидетельствовали и тайные указы, которые были направлены на отмену украинского языка, например,
«Эмский указ». С. Шелухин считал, что принятие таких указов, с одной стороны, было
противозаконным и преступным, а с другой
– из-за их таинственности граждане лишались возможности их обжалования.
В период национально-освободительных соревнований 1917-1920 гг, особенно
при отступлении из Украины большевиков,
украинский язык сразу же стал восприниматься как государственный и расширил
круг своего применения. Однако, указывает
С. Шелухин, «централисты и русификаторы»
остались недовольны таким положением вещей: «... Против украинского языка начались разные подкопы, как против видимого
национального признака украинской государственной самостоятельности» [3]. Эта ситуация ярко свидетельствовала, что давление против применения украинского языка
усиливалось одновременно с распространением антиукраинской пропаганды. Централисты и ассимиляторы в своих действиях
руководствовались идеей, что «уничтожив
чей-то родной язык и накинув этой народности свой или чей-то другой язык, уже тем
самым связали народности вместе, смешали
их в однообразную массу и уничтожили национальный вопрос, то есть создали якобы
один этнографический коллектив, один народ» [1, с.2]. Пытаясь поглотить Украину,
российское большевистское руководство
использовало для этого различные методы.
Оно финансировало в Украине забастовки,
мятежи, создавало организации антиукраинского направления. Москва хотела видеть государственным в Украине русский,
а не украинский язык. При таких условиях
лучшие служебные должности занимали бы
русские, «считая украинский народ только
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быдлом, которое должно служить не себе самому, а кому-то, господствующему над ним»
[3].
Одновременно С.Шелухин отрицательно относился к введению русского языка в
судебных учреждениях: «Такой суд служит
не истине и справедливости, а политике.
Какая уже там правда и справедливость,
когда великоросс может обращаться в суд
своим языком, а украинец нет!» [6]. Указанные действия суда ученый признал неблагоприятными для действующего законодательства и общепринятых правовых норм.
Революция, указывает он, отменила деспотические законы царского строя, которые
русский язык называли государственным и
господствующим. Исследователь призывал
принять меры, «чтобы в суде последовательно было отменено любую русификацию и
чтобы чиновники, кто действительно желает служить украинской государственности, в
течение 2-3 месяцев приобрели требуемые
знания украинского языка. Желательно,
чтобы те, кто знает украинский язык, теперь
писали и вели все дела на украинском языке. Сношения с министерством, Генеральным судом, Апелляционным судом и Прокуратурой должно проводиться уже сейчас
украинским языком. В близком времени
министерство выпустит словарь украинской
терминологии и образцы бланков для делопроизводства» [6].
Опыт показывал, что образованные россияне в трехмесячный срок усваивали украинский язык настолько хорошо, что могли
свободно применять его как в устной, так
и в письменной речи. Позитивные сдвиги
показали, что в Винницком суде судебные
процессы и канцелярия велись на украинском языке. Аналогичная тенденция наблюдалась в Генеральном и Киевском апелляционных судах.
Состояние украинского языка в условиях УНР и в дальнейшем оставалось неопределенным. Так, в 1918 году в украинском сенате пришлось вести борьбу за украинский
язык, когда был внесен проект считать государственным языком не украинский, а русский. Обращает на себя внимание и письмо
С.Шелухина в Совет Народных Министров
с просьбой принять меры для проведения
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украинизации государственных учреждений, которое и сегодня не потеряло своей
актуальности. В нем ученый обращается с
просьбой принять меры для проведения
украинизации государственных учреждений (апрель 1918 года). Вполне логично, отмечает он, что вместе с образованием Украинского государства украинский язык должен считаться государственным, им должны
пользоваться все чиновники и применять
его не только в правительственных актах,
но и во всем делопроизводстве. Вместе с тем
представители национальных меньшинств
могут обращаться в правительственные органы на родном языке [7, c. 153].
Ученый хорошо осознавал, что для положительного течения государственных
процессов нужно как можно скорее принять закон о языке. Из-за политики принудительной русификации, которая узаконила
шовинизм и узкий национализм, повсюду
господствовал русский язык, вместо этого
язык украинского народа, который представлял собой государственный элемент
УНР, подвергался постоянным притеснениям. Занимая высокие государственные
должности, С. Шелухин предложил собственную редакцию этого законопроекта:
украинский язык в Украине должен считаться государственным, официальным во
всех военных, правительственных и общественных учреждениях. Частные лица могут
обращаться к ним на родном языке только в
случае, если им пользуется не менее 5% населения Украины [8]. Отдельным пунктом
в законе необходимо гарантировать права национальных меньшинств в Украине.
С.Шелухин совершенно не согласен с теми
политическими деятелями, которые добивались уничтожения негосударственных
языков из-за политических или культурных
мотивов. Он неоднократно акцентировал,
что интересы государства не только не требуют уничтожения местных языков, а наоборот – государство заинтересовано в их
развитии. Процесс уничтожения естественных языков ради государства, подчеркивает
ученый, дело исключительно политическое
[1, с. 3, 9]. Достаточно актуально звучат его
мысли о том, что «украинский язык, как государственный должен быть обязательным
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для всех чиновников и для всех правительственных учреждений. Если кто-то не знает украинского языка, если хочет служить в
украинском государстве, должен выучиться
государственному языку» [9].
Большое значение для развития и распространения национального языка имело
состояние образования в Украине [10 ф.368,
оп.1, арк.55]. Поэтому С.Шелухин неоднократно возвращался к этому вопросу. «Упадок культуры и образования, – отмечает он,
– всегда вел к упадку народности и государства» [11]. Российское правительство, узурпировав власть на Украине, прежде всего,
задалось целью уничтожить образование.
Вследствие этого, до 1917 года украинский
народ стал менее грамотным, чем российский. Однако, развивает мысль С.Шелухин,
у украинского народа остались традиции,
уважение к образованию и культуре. После
революции украинский народ начал активно восстанавливать библиотеки, читальные,
школы, «Просвиты».
В тех условиях, в процессе национальноосвободительной борьбы 1917-1920 гг. вопросы образования приобрели особенный
вес. По мнению С. Шелухина, необходимо
принять меры для распространения образования, предоставить возможность сельскому
населению получать среднее и высшее образование. Только при реализации этих задач
возможно воспитание собственной интеллигенции для развития украинской государственности. Народ, констатирует ученый,
«будучи лишен своей интеллигенции, попал
в лапы всяких демагогов и чужаков, и это
повлекло очень много бед как для крестьян,
так и для Украины вообще» [11].

элементов национальной идеи, это то, что
объединяет украинский народ в одно целое.
Поэтому, отмечает С. Шелухин, решение
этого вопроса приобретает особое значение
для сохранения украинской нации и украинской государственности [7, с. 155].
Досадно осознавать, что часть современной политической элиты пытается спекулировать государственным статусом украинского языка. Поэтому взгляды и идеи относительно усиления государственного статуса украинского языка С.Шелухина являются
достаточно актуальными.
Проведенные исследования убедительно свидетельствуют: необходимо укрепить
позиции украинского языка в Украине.
Горько слышать упреки российских ученых, например Е.Морозова, которые воспринимают украинский язык как диалект
русского и подчеркивают, что «... Украину
пытаются заставить говорить на законсервированном в Северной Америке галицком
диалекте, малопонятном даже малороссам»,
зато настоящие диалекты (малороссийский,
новороссийский «суржик» и литературный
русский Русского региона) являются маргинальными, а их использование – предпосылкой для социальной маргинализации
[12, с.36]. Разумеется: государственная политика, относительно национального языка
должна быть более целенаправленной, системной и, одновременно, учитывать региональные особенности украинского народа.
Только в этом случае можем ожидать желаемых результатов. В противном случае, а на
это обращал внимание С. Шелухин, процесс
консолидации украинского общества в единую национальную силу будет протекать
сложнее.

Выводы
В данной статье раскрывается вопрос
государственного языка и его роли в жизни
нации. Сергей Шелухин, как один из борцов
национальной идеи, считал, что единственным государственным языком в Украине
должен выступать только национальный
– украинский. В это же время, в предложенном проекте закона о языке он учитывает интересы национальных меньшинств,
проживающих на территории Украины.
Язык – это один из мощных составляющих
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SUMMARY
This paper describes the attitude of Sergei
Kalugin to the Ukrainian language. The scientist,
as a fighter for Ukrainian independence Ukrainian
defended all: people, territory and language. The
issue of language is extremely important, as there
is no nation without a language, so the researcher
defended the rights and opportunities of the
Ukrainian people for possession and use of the
native language.
To destroy a nation, should be stripped of its
cultural heritage and language. After all, during
the cultural destruction of a person becomes morally
weaker and morally weak man easily conquer.
Therefore, it is no wonder that trying to subjugate
the Ukrainian nation, Russian officials began with
planting of the Russian language. With language,
nation remembers its roots, feels responsible to
the ancestors and the country in which they live.
Language - is the inner barrel, which helps to
recognize the son of a country you are. Plantings
of another’s speech is a conscious attempt to enslave
a nation.
It is not surprising that, as a devotee of the
Ukrainian people Shelukhin S. tried to protect him
from such a fate. He defended the right of people
to their native language, urged other leaders to
fight for independence and the right to have their
language and culture.
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ної частини Рішення Європейського суду з
прав людини від 18 червня 1971 р. (справа
де Вілде, Оомс і Версип проти Бельгії) [6].
Право людини на свободу є не що інше, як
сама свобода, можливість людини здійснювати будь-які правомірні дії.
Особиста недоторканість, як особиста
свобода, полягає в тому, що ніхто в державі не має права примусово обмежувати
свободу людини в рамках діючого законодавства здійснювати дії, користуватися свободою пересування тощо. Людина не може
бути силою чи за допомогою погрози примушена здійснювати якісь дії, бути піддана
катуванню, обшуку чи завдана буде шкода
її здоров’ю. Тільки сама людина може розпоряджатися власною долею, реалізуючи
при цьому свої конституційні та інші права
і свободи.
Право на свободу й особисту недоторканість склалося історично і бере свій початок ще з ХІІІ століття з Великої хартії
вольностей 1215 року[3], з подальшим його
розвитком у Акті про краще забезпечення свободи підданого і про попередження
ув’язнень за морями 1679 року [1], та Акті,
що декларує права й свободи підданого
і встановлює спадкоємство Корони 1689
року [2], закріпленням у французській Декларації прав людини і громадянина 1789
[4] року та інших актах.

Статья посвящена проблемным вопросам конституционно-правового регулирования права на свободу и личную неприкосновенность и гарантиям его обеспечения.
Дается анализ разных научных точек зрения
относительно взглядов на неприкосновенность лица. Особое внимание автор уделяет
анализу конституционных норм, правовым
позициям Конституционного Суда Украины,
Решениям Европейского суда по правам человека и практики его применения. Автор указывает, что эффективная реализация права
на свободу и личную неприкосновенность возможна при условии соблюдения положений
национального законодательства и практики Европейского суда по правам человека во
время задержания лица и применения мер
пресечения.
Ключові слова: право на свободу та особисту
недоторканість, конституція, гарантії свободи та особистої недоторканості, правові позиції,
Європейський суд з прав людини, Європейська
конвенція про захист прав людини та основоположних свобод.

Актуальність статті
Недоторканість і безпека людини визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Конституційне право на свободу та
особисту недоторканість людини закріплюється ст. 29 Конституції України. Право на
свободу та недоторканість є найважливішим
у «демократичному суспільстві» у розумінні
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (п. 65 мотивуваль-

Виклад загального матеріалу
Поєднання понять «свобода» й «особиста недоторканість» не випадкове. Ще
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осіб правоохоронних та інших органів, які
мають можливість здійснювати примус до
людей. Можливість обмеження свободи
особи допускається лише на основі закону
та в законних формах і тільки за вмотивованим рішенням суду. Неприпустимість
арешту чи тримання особи під вартою, на
підставах та в порядку встановлених законом, є надзвичайно важливою гарантією,
яку можна трактувати відносно арешту громадянина як виняток із загального правила про недопустимість арештів у принципі.
Деталізується названа норма у ст. 12 КПК
України, де зазначено, що ніхто не може
бути заарештований інакше як на підставах
та в порядку, передбачених цим Кодексом.
Право на свободу та особисту недоторканість є за своїм характером природним,
утім не є абсолютним. Виходячи із обов’язку
держави та відповідних посадових осіб розслідувати кримінальні справи та притягувати винуватих у вчиненні злочинів осіб
до кримінальної відповідальності, Конституція України допускає кілька випадків,
коли уповноважені законом органи можуть
застосовувати утримання особи під вартою
без попередньої згоди суду. Це можливо
лише у разі нагальної необхідності (ч.3 ст.29
Конституції) запобігти злочинові чи його
припиненню, причому як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа підлягає негайному звільненню, якщо протягом цього
часу з моменту затримання їй не буде вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою, яке, у свою чергу, може
бути оскаржене в судовому порядку, що є
важливою конституційною гарантією, яка
передбачена ч. 5 ст. 29 Конституції. Взяття
під варту є запобіжним заходом, який обирається в разі запобігання особливо тяжким
і тяжким злочинам. Передбачений Конституцією України та кримінально-процесуальним законодавством строк затримання
особи, підозрюваної у вчиненні злочину,
відповідає вимогам п. 3 ст. 5 Європейської
Конвенції. Відповідно до рішень Європейського суду сталою вважається така судова
практика, згідно з якою чотиридобовий
строк для випадків звичайних криміналь-

Ш.Л. Монтеск’є у публікації «Про судову
владу і право», визначаючи свободу, наголошував на тому, що це право людини
робити все, дозволене законом. Лише за
таких умов людина може мати повну свободу, бути вільною у виборі певного варіанта поведінки в межах існуючих у державі
законів. Якщо в суспільстві не забезпечена
реалізація прав і свобод людини, таке суспільство не може вважатися демократичним [5].
Свобода є правом кожної людини робити все в межах діючих правових законів. А
недоторканість – це якість, невід’ємна від
особи. Є декілька поглядів на недоторканість особи. І.Є. Фабер під недоторканістю
особи розуміє суб’єктивне право громадянина, яке складається з багатьох правомочностей, що забезпечують фізичну (тілесну)
та моральну недоторканість людини, свободу її самовизначення [11].
На думку Г.Т. Овадюка, право на особисту недоторканість включає в себе тілесну недоторканність, статеву свободу і психічну недоторканість.
Л.А. Григорян вважає, що недоторканість особи полягає в захисті людини не
тільки від незаконних та необґрунтованих
арештів і затримань, але й взагалі від усіляких неправомірних посягань на її свободу,
життя, здоров’я, майно, честь та гідність.
Недоторканість особи – це забезпечення
всіх виявів свободи за умови її правомірної
поведінки.
А.Ю. Олійник визначає конституційне право на особисту недоторканість як
особисте суб’єктивне право українських
громадян, яке гарантує їх свободу від протиправних посягань на життя, здоров’я,
індивідуальну безпеку з боку кого б то не
було, не допускає незаконних і безпідставних дій посадових осіб державних органів
та громадських організацій щодо особистої
недоторканості при виконанні ними своїх
обов’язків і надає можливість відновлення
порушеного права [10].
Чинна Конституція України, а також
Кримінально-процесуальний кодекс (далі
- КПК України) встановлюють гарантії свободи та особистої недоторканості. Ці гарантії містять певні обмеження для посадових
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цесуальні гарантії полягають в тому, що
за злочин проти життя, здоров’я, свободи
особи, явно незаконний арешт або затримання, притягнення явно невинуватого до
кримінальної відповідальності передбачена кримінальна відповідальність до таких
посадових осіб.
Адміністративно-правовими гарантіями
права недоторканості є юридична регламентація підстав, термінів і форм адміністративних затримань і арештів. Конституційний
Суд вважає, що відповідно до принципу верховенства права затримання без вмотивованого рішення суду в адміністративному процесі не може тривати довше, ніж затримання в кримінальному процесі. Таким чином,
системний аналіз положень ст. 29 Конституції України у поєднанні зі ст. 8 дає підстави вважати, що конституційна вимога, яка
міститься в частині третій ст. 29 Основного
Закону щодо максимально можливого часу
обмеження свободи особи без вмотивованого рішення суду в кримінальному процесі, повинна враховуватися при визначенні
максимально можливого часу такого обмеження в адміністративному процесі. Тобто
адміністративне затримання особи без вмотивованого рішення суду не може перевищувати сімдесяти двох годин (Рішення КСУ
від 11 жовтня 2011 р. №10-рп/2011(справа
про строки адміністративного затримання)
[7].
Посадові особи, винуваті у порушенні
недоторканості людини, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
Цивільно-правова відповідальність передбачає можливість відшкодування людині шкоди, яка була спричинена їй у разі
порушення її конституційного права на
свободу та особисту недоторканість. Право
на свободу та особисту недоторканість належить до особистих немайнових прав, що
забезпечують природне існування фізичної
особи, і тому захищається нормами Цивільного кодексу України. Відповідно до ст. 288
ЦК,
забороняються будь-які форми фізичного чи психічного тиску на фізичну
особу, втягування її до вживання спиртних
напоїв, наркотичних чи психотропних засобів, вчинення інших дій, що порушують

них правопорушень та п’ятидобовий строк
для надзвичайних випадків не суперечать
вимозі негайного доставляння заарештованого до судді. Більш широке тлумачення
цієї вимоги Конвенції, як зазначив Суд в
рішенні по справі «Броуган та інші проти
Сполученого Королівства», суттєво послабило б процесуальні гарантії п. 3 ст. 5 на
шкоду окремій особі і мало б наслідки, що
підривають саму сутність права, яке захищається цією статтею [9].
Держава гарантує право кожного заарештованого чи затриманого бути невідкладно
повідомленим про мотиви арешту чи затримання. Новелою нашого конституційного законодавства є і обов’язок відповідних компетентних органів негайно повідомляти родичів затриманого чи заарештованого про їх арешт чи затримання. Підстави
для затримання та арешту регламентуються кримінально-процесуальним та іншим
законодавством, які передбачають досить
широку систему гарантій від необґрунтованого арешту, від порушення прав людини
під час арешту.
Держава також гарантує кожній особі з
моменту затримання право захищати себе
та користуватися правовою допомогою захисника. У зв’язку із цим слід зазначити,
що Конституційний Суд України висловив
стурбованість у зв’язку із недостатніми гарантіями права на свободу, які випливають
із ч. 3 ст. 29 Конституції України (див. Висновки від 30 жовтня 2003 р. п1-в у справі
про внесення змін до статей 29, 59, 78 та
інших Конституції), а також із права затриманого чи заарештованого мати свого захисника [8]. Своїм Рішенням від 30 вересня
2009 року №23-рп у справі про правову допомогу Суд визнав неконституційними ряд
положень КПК, які, по суті, забороняли
користуватися послугами захисника іншої
особи, фахівця в галузі права, крім адвоката.
Важливо відзначити, що конституційне право людини на свободу та особисту
недоторканість підлягає захисту нормами
кримінального, адміністративного та цивільного законодавства. По суті, ці норми
виступають відповідними галузевими гарантіями. Так, зокрема, кримінально-про95
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це право. Закон також забороняє фізичне
покарання батьками (усиновлювачами),
опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних (ст. 289 ЦК).
Право на свободу й особисту недоторканість послідовно проголошується в міжнародних документах: у Загальній декларації
прав людини 1948 р. (ст. 3), Міжнародному
пакті про громадянські і політичні права
1966 р. (ст. 9), Конвенції про захист прав
людини і основних свобод 1950 р. (ст. 5).
Конституція України увібрала в себе визнані у світі стандарти основних міжнародноправових актів у галузі захисту прав людини, наведені вище. Інститут недоторканості
включає фізичну і духовну недоторканість,
свободу діяти, розпоряджатися собою, тобто не знаходитися під контролем. Згідно
з одним із рішень Комітету ООН з прав
людини порушенням ст. 9 Міжнародного
пакту про громадянські та політичні права
визнається неспроможність або небажання державної влади забезпечити особисту
недоторканість, навіть якщо посягання не
пов’язане із позбавленням волі і виражається у небезпеці її втратити, погрозі життю або здоров’ю людини, переслідуванні з
боку влади або приватних осіб. Таким чином, погроза втратити свободу також порушує особисту недоторканість, у тому числі
психічну.
Право на свободу й особисту недоторканість гарантуються Конвенцією про захист
прав людини і основоположних свобод
1950 р. і практикою Європейського суду
з прав людини. За змістом ст. 5 Конвенції
право на свободу та особисту недоторканість містить у собі такі елементи:
свобода від свавільного арешту та затримання; позбавлення волі тільки на
підставі «закону»; право бути повідомленим про причини арешту; право на судовий контроль за арештом та затриманням;
право та можливість оспорити законність
арешту та затримання; право на компенсацію за незаконність арешту та затримання. Таким чином, ст. 5 Конвенції доповнює
систему правового захисту недоторканості
особи, до якої також належать положення
статей 2, 3 і 4 Конвенції, що, як зазначено
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

у рішенні Суду у справі «Гарькавий проти
України» від 18 лютого 2010 р., «це право
є найважливішим у демократичному суспільстві у розумінні Конвенції». При цьому
Суд посилається на рішення у справах «де
Вілде, Оомс і Версип проти Бельгії» від 18
червня 1971 р. (п. 65) та «Вінтерверп проти Нідерландів» від 24 жовтня 1979 р. як
на підтвердження незмінюваності цінності
цього права.
Як у справі «Вікс проти Сполученого
Королівства» від 2 березня 1987 р. (п. 40),
так і в справі «Гарькавий проти України»
Суд підтверджує, що кожен має право на
захист цього права, а це означає, що особа
не може бути позбавлена або не може позбавлятися свободи, крім випадків, встановлених у п. 1 ст. 5 Конвенції. Зазначаючи, що «цей перелік винятків є вичерпним,
і лише вузьке їх тлумачення відповідає цілям цього положення, а саме — гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено
свободи», Суд послідовно захищає це право особи у справах «Енгель та інші проти
Нідерландів» рішення від 8 червня 1976 р.
(п. 58), «Лай біта проти Італії» від 6 квітня
2000 р. (п. 170), «Куїн проти Франції» від 22
березня 1995 р. (п. 42), «Амур проти Франції» рішення від 25 червня 1996 р. (п. 42) і
тепер у 2010 р. у справі «Гарькавий проти
України», як таке, що «становить основну
ідею, яка лежить в основі всіх політичних
режимів, що дотримуються принципів верховенства права».
Отже, на прикладі справи «Гарькавий
проти України», а також у більше десятка
інших справ проти України, в яких встановлено порушення ст. 5 Конвенції, Суд
підтвердив не тільки єдність оцінки природно-правового характеру прав людини,
незалежно від того, чи в Україні, Італії,
Франції чи Сполученому Королівстві вони
порушуються, а й «непорушність» і «невідчужуваність» цих прав, оскільки вони
не надаються державою, а тому не можуть
бути нею відібрані та скасовані.
Протягом останнього десятиліття Україна входить до п’ятірки держав, що лідирують за кількістю звернень їх громадян до
Європейського суду. За даними Урядового
уповноваженого у справах Європейсько96
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го суду з прав людини, станом на жовтень
2014 р. Суд виніс 99 рішень у справах проти України, в яких констатується порушення ст. 5 Конвенції, серед яких 36 стосуються саме порушення ст. 5 §3 у вигляді
тривалого тримання під вартою…, а саме
рішень про порушення підпункту с) п. 1 ст.
5 Конвенції у зв’язку з відсутністю підстав
тримання під вартою особи в місцях досудового слідства, підпункту f) п. 1 і п. 4 ст. 5 за
відсутності на той час у чинному КПК визначених законом процедур щодо екстрадиції. Таким чином, узагальнюючи практику ЄСПЛ, можна зробити висновок, що порушення права на звільнення з-під варти
протягом розумного строку є системним у
нашій державі.
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Висновок
Рівень гарантованості та забезпечення
захисту права на свободу та особисту недоторканість визнається показником демократизації суспільства і є важливою складовою становлення правової державності.
З прийняттям КПК 2012 року приведені у відповідність із Конституцією України
підстави для затримання особи за підозрою
у вчиненні злочину уповноваженою службовою особою без судового дозволу. Позитивним практичним результатом дії КПК
2012 року стало істотне зменшення кількості офіційних затримань осіб за підозрою
у вчиненні злочину. Однак, незважаючи на
позитивні зміни у законодавчому регулюванні порядку затримання особи, не відбулося суттєвих змін у практиці затримань
осіб співробітниками правоохоронних органів.
Комітет ООН проти катувань зазначав
про існування практики невизнаного затримання або затримання в його реєстрації
в діяльності українських правоохоронних
органів.
Ефективна реалізація права на свободу
та особисту недоторканість можлива за умови дотримання положень національного
законодавства та практики Європейського
суду з прав людини під час затримання особи та застосування запобіжних заходів.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемним питанням конституційно-правового регулювання
права на свободу та особисту недоторканість
та гарантіям його забезпечення. Надається аналіз різних наукових точок зору щодо
поглядів на недоторканість особи. Особливу
увагу автор приділяє аналізу конституційних
норм, правовим позиціям Конституційного
Суду України, Рішенням Європейського суду з
прав людини та практики його застосування. Автор зазначає, що ефективна реалізація
права на свободу та особисту недоторканість
можлива за умови дотримання положень
національного законодавства та практики
Європейського суду з прав людини під час затримання особи та застосування запобіжних заходів.

SUMMARY
The article is devoted problematic constitutional
and legal regulation of the right to liberty and
security and guarantees its security. Available
scientific analysis of different points of view
regarding views on personal integrity. Particular
attention is paid by analysis of constitutional
rules, legal opinion of the Constitutional Court of
Ukraine, the European Court of Human Rights
and practice. The author notes that effective
implementation of the right to liberty and security
possible, subject to the provisions of national law
and European Court of human rights during
detention and preventive measures.
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Гібридна війна (анг. hybrid warfare) – військова стратегія, яка поєднує звичайні бойові
дії, малу війну і кібервійну та війну в інформаційному просторі. Гібридна війна не має меж,
вона може вестись на лінії зіткнення з противником, у тилу, на транспорті і на підприємствах, проникає в установи, офіси і квартири,
вторгається в усі сфери суспільного життя і в
приватне життя громадян.
Гібридна війна (hybrid warfare) – термін,
який з’явився в США в кінці ХХ століття для
розуміння військової стратегії, яка поєднує в
собі як єдине ціле різні види і форми війни. [5]
Словосполучення «гібридна війна» використовується для здійснення єдності з застосуванням зброї, біологічного і хімічного
компонентів зброї, саморобних вибухових
пристроїв і засобів інформаційної війни. [6]
Характер гібридної війни набули всі агресивні дії Росії на сході України в 2014-2015
році, яка склалася із елементів партизанської
і громадянської війни, сепаратизму, тероризму, заколоту, економічної блокади і організованої кримінальної злочинності з метою досягти широкомасштабних політичних цілей.
У зв’язку з тим, що Харківщина стала не
тільки прикордонною, а й прифронтовою зоною, гібридна війна в тій чи іншій мірі зачепила і Харківську область. На території області мали місце і захоплення адміністративних
приміщень, і розповсюдження антиукраїнської друкованої продукції, і акти тероризму
та економічної агресії. Вказані події обумовили підвищену відповідальність органів влади
та місцевого самоврядування.

В статье рассматриваются задания
территориальной обороны региона, анализируются условия гибридной войны и мероприятия противодействия различным видам
агрессии на территории региона, исследуются
вопросы взаимодействия государственных администраций и органов военной администрации в вопросах территориальной обороны.
Ключові слова: оборона, територія, регіони, державна адміністрація, агресія, національна безпека,
правове регулювання.

Гібридна війна, як спосіб ведення агресивних дій, не є чимось новим, це війна, яка
ведеться не тільки і не стільки гарматами і
танками, скільки засобами політичної пропаганди, терору, дезінформації і економічного тиску на суперника. Гібридна війна,
яку розв’язала Російська Федерація проти
України, зокрема на території Харківської
області, включає також підривну діяльність
спецслужб і різні техніки викривлення інформації. Офіційно Російська Федерація таку
війну нібито і не веде, але зброя, боєприпаси,
фінанси, найманці і агенти використовуються
російські. Російські засоби масової інформації
використовують мілітаристську пропаганду
для прикриття і виправдання агресії. Військова техніка, форма військових і так званих
ополченців маскуються під «сили оборони
ДНР і ЛНР», які фактично, як це доказано
документально і в судовому порядку, є регулярними частинами російської армії з залученням окремих озброєних банд із місцевого
населення.
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Територіальна оборона регламентується
законами України, нормативним актами центральних органів виконавчої влади, місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Стан нормативно-правового та організаційного забезпечення територіальної оборони потребує оновлення у сфері правового
регулювання.
Основні засади, на яких має ґрунтуватися законодавче регулювання питання територіальної оборони України в умовах війни,
зокрема гібридної, закріплені в Конституції
України.
Так, відповідно до частини першої статті
17 Конституції України, захист суверенітету
і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави,
справою всього Українського народу.
Таким чином, організація системи територіальної оборони - це одна з найважливіших
функцій держави і є справою всього Українського народу.
Наслідком збройної агресії Російської
Федерації проти України стала воєнна окупація і подальша анексія території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя
- невід’ємної складової державної території
України, воєнна окупація значної частини
державної території України у Донецькій та
Луганській областях.
Ці події показали всі недоліки існуючої
системи територіальної оборони, неспроможність діючої системи національної безпеки забезпечити захист та оборону територій держави.
Президент України неодноразово звертав
увагу на необхідність врахування особливостей досвіду гібридної війни та наголошував на
важливості територіальної оборони у загальному комплексі заходів із забезпечення обороноздатності держави, яка має ряд суттєвих
переваг над іншими військовими засобами.
Реалії сьогодення вимагають пошуку нових
шляхів і механізмів суттєвого оновлення системи територіальної оборони України, підвищення її ефективності та функціонування.
На сьогоднішній день правове регулювання територіальної оборони обмежується
статтею 18 Закону України «Про оборону
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України» [1], а також деякими підзаконними
актами.
Водночас, Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні, який затверджений Постановою Верховної Ради України
№ 509-VIII від 04.06.2015, передбачено прийняття Закону України «Про територіальну
оборону України», який має вирішити питання організації територіальної оборони із
врахуванням досвіду, який отримала Україна
в умовах ведення неоголошеної гібридної війни з Російською Федерацією.
Гібридна війна обумовлює перегляд плану формування збройних сил і, у першу чергу, утворення мобільних військових частин,
які повинні відрізнятися від стаціонарних.
Це потребує і зміни нашого мислення по відношенню до типів загроз майбутніх конфліктів та вибору шляхів протидії.
Для розуміння ролі і суті гібридної війни,
яку веде Російська Федерація проти України,
необхідно враховувати те, що правила війни
змінилися, а роль невійськових способів у досягненні політичної і стратегічної мети за своєю ефективністю значно перевершила роль
зброї. Акцент застосовуваних методів війни
зміщується в сторону застосування політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних, психологічних та інших невійськових
способів, які реалізуються із застосуванням
протестного потенціалу населення. Дистанційні дії на противника є способом досягнення цілі війни.
Отже, територіальна оборона, із врахуванням форм та методів гібридної війни, не
зводиться до комплексу військових заходів, а
є багатогранною, загальнодержавною системою воєнних, політичних, економічних і спеціальних заходів, які потребують правового
регулювання, зокрема щодо:
- визначення завдань територіальної оборони, у т.ч. спеціальних;
- визначення організаційних основ територіальної оборони, заходів з підготовки та
ведення територіальної оборони, а також порядку їх здійснення, у тому числі заходів, які
спрямовані на протидію методам провадження гібридної війни;
- визначення повноважень у сфері територіальної оборони органів управління
територіальною обороною, інших органів
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державної влади, місцевого самоврядування,
підприємств установ та організацій у визначеній сфері законодавчого регулювання;
- створення та визначення організаційноправових основ сил резерву територіальної
оборони, необхідних для виконання завдань
територіальної оборони;
- фінансове та матеріально-технічне забезпечення територіальної оборони.
В умовах гібридної війни також потребують правового регулювання заходи у політичній, соціальній, економічній, інформаційних
сферах, адже забезпечення економічної та
інформаційної безпеки України є також однією з найважливіших функцій держави. Серед
таких заходів мають бути - попередження,
припинення та недопущення у майбутньому
корупційних проявів та вчинення злочинів,
особливо, які посягають на сферу державного управління, обороноздатність, державну
власність, інформаційну та економічну безпеку держави. Це також мають бути заходи, які
спрямовані на виважену та послідовну кадрову політику, а також ефективне впровадження реформ і підвищення економічного зростання, адже в умовах гібридної війни, кожне
неефективне рішення, дія чи бездіяльність
суб’єктів владних повноважень, використовується державою-агресором, яка веде гібридну
війну, для досягнення цілей війни.
Удосконалення системи територіальної
оборони України, на переконання фахівців, є
одним із найбільш економічних та доцільних
способів забезпечення та підтримання на високому рівні обороноздатності держави.
Якщо звернутися до досвіду країн Європи, то власне більшість таких країн розвиває
здатність активно захищати територіальну
цілісність та свій суверенітет за рахунок посилення потенціалу Збройних Сил та інших
військових формувань силами територіальної
оборони, які як правило, комплектуються з
числа резервістів. Підготовка такої оборони
надає низку переваг перед іншими способами підготовки держави до оборони. Так,
оптимальна сучасна організація територіальної оборони може вивільнити деякі бойові
частини Збройних Сил України від невластивих їм функцій і завдань, зокрема, пов’язаних
з охороною військових та важливих державних об’єктів, забезпечення умов для надійно-

го функціонування органів державної влади
тощо. Органи управління та підрозділи сил
територіальної оборони, які досконало знають свою місцевість та соціально-політичну
ситуацію в зонах чи районах їх відповідальності, мають перевагу у боротьбі з диверсійно-розвідувальними групами противника та
незаконними військовими формуваннями,
що є також одним із головних завдань територіальної оборони.
Крім цього, утримання сил територіальної оборони, які сформовані, як правило, з
числа резервістів, обходиться для держави
значно дешевше, ніж утримання регулярних
військ, але у разі потреби, такі сили інтегруються у загальну систему оборони держави і
зміцнюють роль Збройних Сил у вирішенні
завдань територіальної оборони.
Територіальну оборону на всій території України має організовувати Генеральний
штаб Збройних Сил України із залученням
органів управління Національної гвардії
України, Державної прикордонної служби
України, інших органів внутрішніх справ,
Служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України, інших військових формувань та правоохоронних органів, утворених відповідно
до законів України. Також законодавчо необхідно визначити завдання та повноваження
кожного суб’єкта територіальної оборони з
питань підготовки та ведення територіальної
оборони.
На території регіонів територіальну оборону мають організовувати обласні та районні державні адміністрації в межах наданих їм
повноважень та згідно з планами та завданнями, що має визначити Генеральний штаб
Збройних Сил України.
У зв’язку з цим Харківською обласною
державною адміністрацією були розроблені
Регіональна програма військово-патріотичного виховання молоді та участі населення
у заходах оборонної роботи на 2015 – 2017
роки [3] та Програма територіальної оборони Харківської області на період 2014 – 2015
роки [2].
У сфері організації територіальної оборони доцільно розвивати інститут проходження служби у військовому резерві, який
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має бути запроваджений з метою підготовки
громадян України до виконання завдань територіальної оборони в адміністративно-територіальних одиницях, а також планомірної
підготовки для комплектування Збройних
Сил України та інших військових формувань
особовим складом.
Потребують законодавчого визначення
шляхи мотивації громадян до проходження
служби у військовому резерві, а також вдосконалення питання організації проходження
служби у військовому резерві.
Такі організаційні підходи побудови територіальної оборони забезпечать зміцнення обороноздатності держави, що надасть
Україні можливість стримувати агресора від
намірів глибокого вторгнення, а також оперативно забезпечити виконання завдань територіальної оборони, та поставити значну
кількість підготовленого організованого резерву до складу Збройних Сил України та інших військових формувань.
Сучасний військово-політичний стан, у
якому наша держава є об’єктом гібридної
війни з боку Росії, свідчить про те, що переосмислення підходів до розуміння національної безпеки є критично важливим завданням,
вирішення якого вимагає внесення відповідних змін до Конституції України, прийняття
Закону України «Про національну безпеку
України».
Закони про територіальну оборону України повинні ґрунтуватися як на ефективному
досвіді минулого, так і на сучасних реаліях
ведення війн.
В Україні потрібно гармонічно поєднати
державну політику з розвитку професійних,
мобільних, високотехнологічних регулярних
Збройних Сил та розвитком сил резерву територіальної оборони, які доцільно сформувати за рахунок резервістів.
Оновлена таким чином система територіальної оборони видається одним із найбільш
доцільних обґрунтованих напрямків державної політики щодо розвитку системи територіальної оборони.
Окремим питанням ефективної організації територіальної оборони є формування
широко розгалуженої громадської системи
сприяння Збройним силам України та іншим
військовим формуванням.
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються завдання територіальної оборони регіону, аналізуються умови
гібридної війни та заходи протидії різним видам агресії на території регіону, досліджуються питання загальної взаємодії державних адміністрацій і органів військової адміністрації в
питаннях територіальної оборони.
Діяльність громадських організацій, яка
спрямована передусім на патріотичне виховання громадян України у дусі збереження
військових традицій і слави Українського
народу та всестороннє висвітлення історії
Збройних Сил та військових формацій, що
боролися за державну незалежність України,
а також їх участь у загальновійськовій підготовці молоді, розвитку фізичної культури
та військово-прикладних видів спорту, здійснення іншої освітньо-популярізаційної та
іншої діяльності з метою сприяння обороні
України є важливою справою, що має сприяти побудові ефективної системи територіальної оборони.
Разом з тим слід наголосити, що найважливіші функції та завдання держави - це захист суверенітету і територіальної цілісності
України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки. Але в той же час це є
і справою всього Українського народу, тому
слід виважено законодавчо врегулювати питання повноважень громадських організацій, діяльність яких спрямована на сприяння
Збройним Силам України та іншим військовим формуванням у сфері оборони, у тому
числі територіальної, при цьому врахувати,
що монополія тут належить державі.
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В статье установлено значение термина «принцип», рассмотрены существующие в
сфере правоведения и области государственного управления научные точки зрения относительно понятия «принцип», на основании чего сделан вывод о сущности и значении
принципов в деятельности национальной полиции как субъекта предоставления полицейских услуг. Обращено внимание на состояние
законодательного закрепления принципов деятельности национальной полиции.
Ключові слова: принцип, принципи права, принципи державного управління.

Постановка проблеми
Сьогодні Україна перебуває у такій ситуації, коли її подальша розбудова як демократичної, правової держави неможлива
без запровадження глибоких реформ державно-управлінського механізму, оскільки
форми та методи її діяльності багато в чому
на відповідають сучасним умовам суспільного розвитку. Однією з ланок зазначеного
механізму, в якій накопичилася ціла низка
гострих проблем, що потребують термінового та конструктивного вирішення, є органи
внутрішніх справ, засади організації та функціонування яких відходять своїм корінням у
радянську епоху. З часу проголошення незалежності України влада здійснила ряд спроб
вдосконалити діяльність даного органу влади, які, втім, не призвели до суттєвих змін,
перш за все тому, що всі ці реформаційні заходи мали суто поверхневий, показовий характер і не мали на меті проведення глибо-

ких, змістовних перетворень. Така ситуація,
на нашу думку, пояснюється перш за все тим,
що певні владні кола прагнуть залишити у
своєму розпорядженні надійні важелі впливу на поліцію як потужний адміністративний
ресурс. Використання міліції як каральнорепресивного механізму, засобу боротьби з
неугодними за вказівкою згори призвело до
того, що якість та ефективність виконання
нею свого справжнього, закріпленого у законодавстві, соціального призначення, а саме:
боротьба зі злочинністю, підтримка правопорядку та забезпечення громадської безпеки,
стали надзвичайно низькими, не кажучи вже
про рівень довіри міліції з боку населення,
який впав до загрозливих показників. Більшість населення сьогодні не просто недовіряють правоохоронцям, а вважають їх чи не
найбільшою загрозою їх правам і свободам.
Попри наявність цілого спектру гострих
проблем у зазначеній сфері державного
управління, тривалий час, як ми зазначали вище по тексту, влада не вдавалася до їх
конструктивного розв’язання, однак нині, в
умовах курсу України на європейську інтеграцію, означені проблеми більше не можуть
нею (владою) ігноруватися. Одним із перших суттєвих кроків на шляху запровадження реформування органів внутрішніх справ
стало ухвалення 02.07.2015 р. парламентом
України Закону № 580-VIII «Про національну поліцію», який замінить вже давно застарілий закон «Про міліцію» від 20.12.1990№ 565-XII. Закон «Про національну поліцію»
містить цілий ряд нововведень, які повинні
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не просто покращити деякі аспекти роботи
органів внутрішніх справ, а змінити підхід до
розуміння призначення та характеру діяльності даного органу влади, що, відповідно,
має призвести до суттєвого вдосконалення
якості та ефективності його функціонування. Зокрема ми маємо на увазі те, що органи
внутрішніх справ мають позиціонуватися не
як мілітаризований апарат примусу, а як сервісний орган, який у певних обставинах має
право вдаватися до реалізації примусових заходів та використовувати спеціальні засоби і
вогнепальну зброю. Однак, це здійснюється
лише як крайня міра та виключно у межах і
порядку, визначених законом, – зауважимо,
саме Законом, а не підзаконними нормативно-правовими актами. Заміна міліції поліцією – це не просто перейменування, а крок до
переосмислення філософії даного правоохоронного органу. Про це, зокрема, яскраво
свідчить той факт, що відповідно до закону
№ 580-VIII від 02.07.2015 Національна поліція являє собою центральний орган виконавчої влади, головними завданнями якого
є надання поліцейських послуг у сферах:1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також
інтересів суспільства і держави; 3) протидії
злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які
з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій
потребують такої допомоги [1]. Разом з тим
слід відмітити, що переосмислення сутності
та вдосконалення якості діяльності органів
внутрішніх справ, як, власне кажучи, і будьякого іншого органу влади, неможливе без
глибокого та змістовного аналізу принципів,
що лежать в її основі.
Стан дослідження проблеми
Слід зазначити, що принципи організації
та функціонування органів внутрішніх справ
вже неодноразово досліджувалися цілою низкою дослідників, зокрема їм приділяли увагу: О. М. Бандурка, В. М. Плішкін, В. Л. Ортинський, З. Р. Кісіль, О. І. Остапенко, А. П.
Гель, Г. С. Семаков та деякі інші правники.
Втім, віддаючи належне зусиллям цих та
інших науковців, вважаємо, що сьогодні, в
умовах вищеозначених перетворень у систеªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

мі органів внутрішніх справ, питання принципів їх діяльності вимагає подальшого вивчення. Саме тому у даній статті ми маємо на
меті: розглянути поняття та коло принципів,
на яких ґрунтується діяльність національної
поліції як суб`єкта надання поліцейських послуг.
Виклад основного матеріалу
Слово «принцип» походить від латинського «рrincipium», що у перекладі означає начало, джерело, основа (першооснова)
[2, с.545]. У сучасній словниковій літературі
термін «принцип» має такі визначення: основне вихідне положення якої-небудь системи,
учення, теорії, ідеологічного напрямку і т. ін.;
переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці; особливість,
покладена в основу створення або здійснення чого-небудь; основа особливість у будові
чого-небудь [2, с.545; 3, c.1125; 4, с.444-445].
У філософській літературі категорія «принцип» визначається як основа деякої сукупності фактів або знань, вихідний пункт для
пояснення чи керівництва до дій [5, c.554].
Досить глибоке наукове опрацювання
поняття «принципу» віднайшло у теорії права та державного управління. Так, скажімо,
О. Ф. Скакун, звертаючи увагу на принципи права, зазначає, що вони – це об’єктивно
властиві праву відправні начала, незаперечні
вимоги (позитивні зобов’язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із
метою гармонійного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів.
Іншими словами, це є своєрідна система координат, у рамках якої розвивається право, і
одночасно вектор, який визначає напрямок
його розвитку [6, c.221]. В. М. Кириченко
вважає, що принципи – це основні засади,
вихідні ідеї, положення, що відображають
зміст права, його сутність і призначення у
суспільстві, визначають спрямованість правового регулювання і поширюються на усіх
суб’єктів права [7]. На думку М. В. Цвіка,
принципи характеризують як загальні вимоги до суспільних відносин і їх учасників,
а також як вихідні керівні засади, відправні
установлення, що виражають сутність права і
випливають з ідей справедливості й свободи,
а також визначають загальну спрямованість
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і найістотніші риси діючої правової системи
[8, c.193]. М. В. Кравчук пише, що принципи
права – це провідні засади, ідеї права, які в
конкретному вигляді характеризують його
зміст, визначають спрямованість правового
регулювання [9, c.107].
Ю. Д. Кунєв, аналізуючи принципи державного управління, характеризує її як
об’єктивно зумовлені нормативні начала, що
виступають своєрідним відображенням законів і закономірностей соціального суспільного розвитку, соціальних потреб, цінностей,
законів і закономірностей управління, які в
основному закріплені в юридичних актах у
вигляді керівних правил і норм поведінки,
що відповідають цілям діяльності системи
управління та визначають вимоги до системи, структури, організації і процесу управління [10, с.11]. Ю. П. Сурмін та інші автори
Енциклопедичного словника з державного
управління розуміють принципи як основні
засади, вихідні ідеї, що характеризуються
універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають суттєві
положення теорії, вчення, науки, системи
права, державного устрою тощо. Принципам, зазначають вони, притаманна властивість абстрактного відображення закономірностей соціальної дійсності, що зумовлює їх
особливу роль у структурі широкого кола
явищ. Принципи є джерелом багатьох явищ
або висновків, що належать до нього як дія
до причини (принцип реальний) або як наслідки до підстави (принцип ідеальний) [11,
c.560-561]. Безпосередньо принципи державного управління дослідники визначили
як прояви закономірностей у державному
управлінні, що відображені у вигляді певних
положень, які застосовуються в теоретичній і
практичній діяльності людей у сфері державного управління [11, c.560-561].
А. Ф. Мельник у своїх працях виходить із
того, що принципи державного управління –
це закономірності, відносини, взаємозв`язки,
керівні засади, на яких ґрунтуються його
організація та здійснення і які можуть бути
сформульовані в певні правила [12, c.37].
При цьому вона цілком слушно наголошує
на тій обставині, що практичне значення і дія
принципів державного управління не залежать від них самих, а повністю визначаються

ставленням до них людей [12, c.37]. На думку
В. Я. Малиновського, принципи державного
управління – це фундаментальні істини, позитивні закономірності, керівні ідеї, основні
положення, норми поведінки, що відображають закони розвитку відносин управління,
сформульовані у вигляді певного наукового
положення, закріпленого переважно у правовій формі, на основі якого будується і функціонує апарат державного управління [13,
c.192]. При цьому дослідник цілком слушно
відмічає, що принципи, як поняття теорії,
відображають сутність і реальність процесів
державного управління, підпорядковуючись
певним законам. Принципи – це специфічне поняття, змістом якого є не стільки сама
закономірність, відносини, взаємозв’язок,
скільки наше знання про них. Вони є результатом узагальнення людьми об’єктивно чинних законів і закономірностей, притаманних
їм загальних рис, характерних фактів і ознак,
які стають загальним началом їх діяльності [13, c.190]. Також Малиновський В.Я. зауважує на тому, що принцип є результатом
наукового пізнання, а практична дія принципів не залежить від них самих, а повністю
визначається ставленням до них людей [13,
c.191]. Варто відзначити й думку, висловлену Г. В. Щьокіним, про те, що принципи за
своєю сутністю – це результат узагальнення
людьми об`єктивно чинних законів і закономірностей, притаманних їм загальних рис,
характерних фактів і ознак, які стають загальним началом їх діяльності. Звідси автор
робить висновок, що принципи будь-якого
соціального управління – вихідні ідеї, керівні
положення, які відображають закони розвитку відносин управління [14, с 368].
Отже, спираючись на вище викладені наукові точки, можемо дійти до висновку про
те, що принципи у концентрованому вигляді
виражають сутність та характер певного явища чи процесу. З цього приводу слушно відмічає А. М. Колодій, що принципи виступають
основними, найзагальнішими, вихідними положеннями, засобами, правилами, які визначають природу і соціальну сутність явища,
його спрямованість і найсуттєвіші властивості [15, c.17]. Звідси принципи діяльності
національної поліції України, як суб`єкта
надання поліцейських послуг, слід розуміти
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як систему найбільш важливих, заснованих
на закономірностях об`єктивного розвитку
суспільного життя, відправних вимог, які покладаються в основу функціонування даного
органу влади. Принципи мають загальний,
імперативний характер, зокрема їх остання
властивість, тобто імперативність, забезпечується завдяки закріпленню ключових принципів на рівні відповідних нормативно-правових актів. Разом із тим мусимо зауважити,
що принципи не завжди прямо передбачені
у тексті тих чи інших законодавчих або підзаконних актів, інколи вони там відображаються в опосередкованому вигляді, тобто витікають зі змісту їх окремих норм. Значення
досліджуваних принципів полягає у тому, що
вони виступають у ролі своєрідних загальних
орієнтирів для діяльності поліції, визначаючи її характер, а також русло та межі, в яких
вона повинна протікати. Крім того, наявність
чітких та змістовних принципів роботи поліції є дуже важливою гарантією захисту прав,
свобод і законних інтересів громадян від зловживань та свавілля з боку її органів та посадових осіб.
Основним джерелом принципів діяльності поліції є вищезгаданий закон «Про національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, в
якому їм присвячено окремий розділ, а саме
Розділ ІІ, де закріплені наступні принципи:
верховенство права, дотримання прав і свобод людини, законність, відкритість та прозорість, політична нейтральність, взаємодія
з населенням на засадах партнерства, безперервність [1]. Для порівняння у законі «Про
міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII усі принципи міліції викладені в одній невеличкій
статті, а саме: «Діяльність міліції будується
на принципах законності, гуманізму, поваги
до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими
організаціями й населенням. Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади
і управління, трудові колективи, громадські
організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення.
Міліція оприлюднює інформацію та надає
інформацію на запити відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації». При органах міліції може проводитися
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

акредитація представників засобів масової
інформації, журналістів відповідно до закону.
Не підлягають розголошенню відомості, що
становлять інформацію з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. У
підрозділах міліції не допускається діяльність
політичних партій. При виконанні службових обов’язків працівники міліції незалежні від впливу політичних партій та інших
об’єднань громадян [16]. Як видно у законі
«Про національну поліцію» перелік принципів дещо ширший, аніж у законі «Про міліцію», однак найголовніше те, що у першому
роз`яснюється зміст кожного принципу, – це
дуже важливий момент, адже принципи, як
ми зазначали, мають доволі загальний, подекуди навіть абстрактний характер, тому,
для однозначності їх розуміння усіма учасниками суспільних відносин, нормотворець
окреслив зміст кожного із закріплених у законі «Про національну поліцію» принципів.
Так, наприклад, у даному нормативно-правовому акті встановлено, що принци верховенства права у діяльності поліції полягає у
тому, що людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають
зміст і спрямованість діяльності держави.
А скажімо, сутність принципу безперервності
проявляється у тому, що поліція забезпечує
безперервне та цілодобове виконання своїх
завдань. Кожен має право в будь-який час
звернутися за допомогою до поліції або поліцейського. Поліція не має права відмовити в
розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини,
юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний, святковий чи неробочий
день або закінчення робочого дня [1].
Висновки
Завершуючи дану статтю, можемо говорити про те, що у новому законі «Про національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII
законодавець підійшов більш змістовно до
визначення кола та сутності принципів діяльності поліції. Звісно, передбачений у даному законі перелік принципів не є виключним і цілком може бути доповнений іншими
засадничими вимогами (наприклад, професійність, науковість, ефективність тощо), втім
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АНОТАЦІЯ
У статті встановлено значення терміну
«принцип», розглянуті існуючі у сфері правознавства та галузі державного управління наукові точки зору щодо змісту поняття «принцип», на підставі чого зроблено висновок про
сутність та значення принципів у діяльності
національної поліції як суб`єкта надання поліцейських послуг. Звернено увагу на стан законодавчого закріплення принципів діяльності
національної поліції.

SUMMARY
The article set the term “principle”, discusses
some existing jurisprudence in the area of public
administration and scientific perspectives on the
concept of “principle”, whereby conclusion about
the nature and importance of the principles of the
national police as subjects provide police services.
Attention is paid to the state of the law on the
principles of the National Police.

навіть ці законодавчо оформлені принципи
у своїй сукупності формують досить якісне
правове підґрунтя для нормального виконання національною поліцією свого функціонального призначення.
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виключенням і господарські суди. Слід зазначити, що практика свідчить – на сьогодні однією з основних проблем, що зменшує
ефективність судового захисту прав, свобод
та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності (як фізичних, так і юридичних осіб), є
недосконале законодавство в цій сфері, його
заплутаність і неузгодженість, що обумовлює
актуальність обраної тематики представленої
наукової статті.

Рассмотрены существующие в правоведении взгляды на содержание и сущность понятия “правовые основы”, акцентировано
внимание на его составляющих: “основы” и
“право”. Отмечено, что категория “основы”
является определяющей составляющей исследуемого явления и предусматривает его
основоположность, общетеоретическую важность. Выяснено, что “право”, как характеризующая составляющая, является сложным
и многогранным понятием, используется для
обозначения многих аспектов общественной
жизни. Отмечено, что в рассматриваемом
случае категория “право” имеет объективный
характер, так как не зависит от волеизъявления хозяйственных судов, а походит из правовых предписаний. Предоставлено авторское
видение сущности понятия “правовые основы
деятельности хозяйственных судов”.
Ключові слова: засади, право, суб’єктивне право,
нормативно-правовий акт, законодавство, правові
засади, господарські суди.

Постановка проблеми
Ефективність будь-якої легітимної діяльності напряму залежить від того, наскільки
ефективно вона врегульована нормами права. Складність, неузгодженість законодавства, за допомогою якого здійснюється регулювання відповідних суспільних відносин,
не сприяє їх належному розвитку, викликає
труднощі під час реалізації суб’єктивних
прав, свобод та інтересів їх учасників, ускладнює виконання поставлених перед компетентними органами завдань і функцій. Не є
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

Стан дослідження проблеми
Зазначимо, що окремі аспекти вищенаведеної проблеми були предметом дослідження в наукових працях таких учених-правознавців, як: В. Б. Авер’янов, В. П. Базов,
О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, А. І. Берлач,
В. М. Бевзенко, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, В. М. Горшеньов, Є. В. Додін, Р. А. Калюжний, В.К. Колпаков, А. Т. Комзюк,
Р. С. Мельник О. В. Негодченко, В. І. Олефір, В. Ф. Опришко, М. Ф. Орзіх, Р. С. Павловський, О. М. Пасенюк, Ю. С. Педько,
П. М. Рабинович, О. П. Рябченко, А. О. Селіванов, О. Ф. Скакун, І. Х. Темкіжев, М. М. Тищенко, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова,
М. І. Цуркан, В. М. Шаповал, В. К. Шкарупа
та інші. Зазначені вище науковці зробили
значний внесок у розв’язання проблематики
діяльності органів судової влади. Вироблені
ними рекомендації та теоретичні положення
служать як визначенню й розв’язанню теоретичних проблем діяльності судових органів,
так і спрямовані на вдосконалення чинного
національного законодавства. Разом із тим у
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зв’язку зі стрімким оновленням чинного національного законодавства, за допомогою
якого здійснюється правова регламентація
правовідносин, пов’язаних зі здійсненням
господарського судочинства, заявами компетентних осіб вищих державних органів
про реформування органів судової влади,
необхідним є дослідження його сучасного
стану, що не може бути здійснено поза встановленням сутності такої правової категорії,
як “правові засади діяльності господарських
судів”. А тому метою представленої наукової
статі є визначення сутності зазначеної вище
правової категорії.
Виклад основного матеріалу
Як випливає зі змістовного навантаження досліджуваного поняття, воно утворено,
зокрема, із поєднання таких складових, як
“правові” та “засади”. При цьому слід зазначити, що слово засади в сучасній українській
мові тлумачать як основа чогось; те головне,
на чому ґрунтується, базується що-небудь;
вихідне, головне положення, принцип; основа світогляду, правило поведінки; спосіб,
метод здійснення чогось [1, с. 419]. Окрім
цього, цікавим є визначення вищенаведеного поняття з точки зору філософії та логіки.
Зокрема, авторський колектив філософського енциклопедичного словника зауважує, що
засада – це достатня і (або) необхідна умова
для чого-небудь: буття, пізнання, думки, діяльності. Наприклад, необхідні (але не достатні) засади матеріальних явищ – закони
природи; достатні (але не необхідні) засади
вчинків – їх мотиви; достатні засади суджень
– інші судження (посилки) або досвід. Існують різні рівні, глибина засад. У сфері дедукції останніми засадами є логічні закони: кожен з них обґрунтовує логічно правильний
зв’язок суджень; тому, щоб обґрунтувати
будь-який зв’язок суджень, треба привести її
до форми логічного закону. Разом з тим вибір логічних законів сам потребує засад, які
можуть і не належати логіці. Звичайно, неможливість вказати засаду для будь-якого
судження не є ще свідченням хибності цього судження, якщо тільки сама ця неможливість, у свою чергу, не обґрунтована логічно.
Останнім, однак, часто нехтують, задовольняючись суб’єктивною впевненістю у від-

сутності засад. Тому нерідкі випадки, коли
положення, що вважалися протягом довгого часу помилковими, отримували потім достатні засади їх істинності. У цьому, зокрема,
проявляється об’єктивний характер засад, а
також і закону необхідності засад, у якого в
логіці (класичної, інтуїціоністської і мінімальної) є важливий формальний аналог – теорема: якщо при допущенні судження заперечується наявність у нього достатніх засад, то
допущене судження хибне [9, с. 452]. Таким
чином, категорія “засада” характеризує визначальність, основоположність, загальнотеоретичну важливість досліджуваного явища.
Стосовно такої складової досліджуваного
поняття як “правові”, то з точки зору семантики вищенаведене слово тлумачать як те,
що стосується права [1, с. 1101]. Отже, семантично дане поняття пов’язане з категорією
“право”, яке, у свою чергу, є доволі складним і багатоаспектним явищем. Зокрема,
як зауважує авторський колектив сучасної
правової енциклопедії, право, як і держава,
– категорія історична. Вона виникає лише
на певному етапі розвитку людства, водночас з виникненням держави, за допомогою
якої економічно пануючий клас намагається
зміцнити своє панування [8, с. 261]. Зокрема, в родовому суспільстві взаємини людей
регулювалися головним чином звичаями. З
утворенням держав виникла необхідність у
державно-владному регулюванні суспільних
відносин за допомогою права. Спочатку роль
державної влади зводилася переважно до
санкціонування звичаїв (звичаєве право), надання загальнообов’язкового характеру певним релігійним нормам тощо. Але поступово правотворча діяльність стає монополією
держави в особі її спеціальних законодавчих
органів і судів (прецедентне право). Держава
відіграє особливу конститутивну роль щодо
права, бо тільки вона здатна забезпечити
загальнообов’язковість соціальних норм у
масштабах усього суспільства. Саме в цьому
полягає головна відмінність права від норм
моралі й інших неправових норм, які не забезпечуються методами державного примусу
[12, с. 5]. Більше того, цілком справедливим є
зауваження авторського колективу навчального посібнику “Загальна теорія держави
та права” стосовно того, що термін “право”
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вживається в процесі спілкування людей
досить часто, відображаючи при цьому різні аспекти їхнього суспільного життя. При
цьому самі вчені визначають досліджуване
поняття як сукупність особливих норм, що
характеризується формальністю, визначеністю, формулює права й обов’язки, які встановлюються (санкціонуються), гарантуються
й охороняються державою [2, с. 100, 105]. Досліджувану категорію також часто використовують у філософських колах задля позначення
важливих аспектів суспільного життя. Зокрема, вітчизняний учений В. Л. Петрушенко в
своєму філософському словнику зазначає, що
право виступає одним із провідних регуляторів людської суспільної життєдіяльності, неодмінною складовою соціального способу людської життєдіяльності й особливою сферою
професійної діяльності, що виникає на ґрунті
забезпечення зазначеної складової життєдіяльності [3, с. 163]. Автори філософського
енциклопедичного словника вважають, що
право є системою загальнообов’язкових соціальних норм, а також відносин, закріплених
державою за допомогою цих норм та охоронюваних нею. Право включає також права,
обов’язки та свободи людини й громадянина, що визначає правовий статус особистості.
З наявністю прав у суспільстві нерозривно
пов’язана особлива форма суспільної свідомості – правосвідомість. Виступаючи як
важливе й необхідне знаряддя державного
управління, як форма реалізації державної
політики, право одночасно є важливим показником положення особистості в суспільстві та державі. Права, свободи й обов’язки
людини та громадянина виступають важливою складовою частиною права, значно важливою задля оцінки розвиненості та демократичності правової системи. Наявність права
означає, що велике коло суспільних відносин
приймає характер правових відносин, у яких
їх учасники є носіями юридичних прав та
обов’язків [9, с. 501]. Окрім цього, у філософських колах право визначають як органічно
пов’язане із природними та соціальними характеристиками людини: у фізичному плані
людина має просторово-часові обмеження,
тілесність, що включає людину в численні
зв’язки та породжує матеріальні та вітальні
потреби, а тому люди взаємно доповнюють
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

та взаємно обмежують одне одного, взаємно
створюють спільні блага та взаємно претендують на володіння ними в сприятливому
для себе варіанті [10, с. 163].
Якщо ж проаналізувати юридичні позиції щодо сприйняття поняття “право”, що з
огляду на специфіку нашого дослідження,
а саме його юридичну спрямованість, представляє для нас найбільший інтерес, слід
зазначити, що юридичне право в науковоправових колах називають спеціально-соціальним, тобто таким, що є наслідком державної діяльності, втіленням волевиявлення
держави – приписи законів; принципи та
норми ратифікованих міжнародних договорів; судові рішення, що стали прецедентами;
санкціоновані правові норми-звичаї тощо [7,
с. 235]. Як зауважують у юридичній енциклопедичній літературі, право є системою
соціальних загальнообов’язкових норм, дотримання та виконання яких забезпечується
державою. Право має ключове значення в
регулюванні правопорядку на національному та міжнародному рівнях [12, с. 5]. Зазначимо, що з урахуванням того, що в нашому
випадку “право” характеризує й визначає засади діяльності господарських судів, воно в
такому разі буде виступати не суб’єктивною,
тобто такою, що визнається за наведеними
органами, а об’єктивною категорією, тобто
об’єктивним правом. Як зауважує О. Ф. Скакун у своєму підручнику “Теорія держави і
права”, об’єктивне юридичне право є системою діючих у державі правових норм і принципів, що встановлені (чи визнані) державою
як регулятор суспільних відносин і забезпечені нею, які одержали об’єктивізацію в офіційних державних актах, тому незалежні від
індивідуального інтересу (волі) та свідомості
суб’єкта права (окрім “автора” цих норм) [7,
с. 235]. Отже, можна стверджувати, що правові засади діяльності господарських судів
знаходять свій вираз у положеннях офіційних актів, які в науково-правових колах прийнято називати нормативно-правовими.
Так, як зауважує Є. М. Попович під час
дослідження особливостей наглядової та
контрольної діяльності за дотриманням трудового законодавства, нормативно-правовий
акт є широким комплексом актів правотворчості, прийнятих органами законодавчої, ви-
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конавчої, а іноді й судової влади. При цьому
вчений звертає увагу на те, що нормативноправовими актами вони називаються тому,
що містять норми права. По суті, наголошує
науковець, дане поняття є синонімом поняття “законодавство” в широкому значенні [4,
с. 70]. Зазначимо, що ми не погоджуємося з
вищенаведеною позицією. По-перше, нормативно-правовий акт не може бути комплексом актів у зв’язку із тим, що він є одиничною категорією. Так, наприклад, закон є
нормативно-правовим актом. У свою чергу,
сукупність або комплекс законів не можуть
бути визначені як закон. Звичайно мова
може йти про систематизацію законів за допомогою такого методу як кодифікація, але в
будь- якому випадку в кінцевому результаті
реалізації зазначеного методу будемо мати
один кодифікований акт – кодекс. По-друге,
поняття “нормативно-правовий акт” аж ніяк
не може бути синонімом поняттю “законодавства” навіть у його найширшому значенні, так як останнє і є сукупністю нормативно-правових актів. Можливо, в наведеному
випадку вчений мав на увазі, що нормативно-правовий акт є синонімом поняттю “акт
законодавства” або ж “законодавчий акт”. На
підтримку своєї позиції наведемо Рішення
Конституційного суду “у справі за конституційним зверненням Київської міської ради
професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну “законодавство”)” від 9 липня
1998 року № 12-рп/98. Так, у своєму рішенні
наведений вище орган конституційної юрисдикції зауважує, що особливістю правового
регулювання трудових відносин є те, що вони
регламентуються розгалуженою системою
нормативних актів, прийнятих органами різних рівнів, у тому числі за участю трудових
колективів та профспілок. Найбільш соціально важлива частина трудових відносин, яка
охоплюється конституційним поняттям “засади регулювання праці і зайнятості”, визначається лише законом, решта – законами, постановами Верховної Ради України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів
України, актами центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, генеральними, галузевими,

регіональними, тарифними та іншими угодами, які укладаються на дво-, тристоронній
основі між представниками працівників та
роботодавців і компетентним державним органом, а також актами (договорами), прийнятими на підприємстві, в установі, організації
власником або уповноваженим ним органом
самостійно, разом чи за погодженням з трудовим колективом або профспілковим комітетом. Підсумовуючи, Конституційний Суд
України зауважив, що термін “законодавство”, що вживається в положеннях КЗпП
України, треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, а також
постанови Верховної Ради України, укази
Президента України, декрети та постанови
Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень і відповідно до Конституції України та законів України [6]. Отже,
слід погодитись з позицією, що нормативноправовий акт – це офіційний акт-документ
уповноважених суб’єктів правотворчості, що
встановлює (змінює, скасовує) правові норми
з метою регулювання суспільних відносин.
При цьому до ознак нормативно-правового
акта слід віднести те, що він: приймається чи
санкціонується уповноваженими органами
державної влади (правотворчими органами)
або народом (референдум); завжди містить
нові норми права або змінює (скасовує) діючі, чітко формулює зміст юридичних прав та
обов’язків; відповідає Конституції України,
міжнародним договорам держави, не суперечить актам вищої юридичної сили; приймається у формах, встановлених для кожного з суб’єктів правотворчості Конституцією
України, а також законами про нормативно-правові акти; складається з додержання
правил нормотворчої техніки – має форму
письмового акта-документа та суворо визначені реквізити; приймається з додержанням
визначеної процедури; доводиться до відома
населення у встановленому законом порядку
– публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов’язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка [7, с. 446].
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто існуючі у правознавстві погляди на зміст та сутність поняття “правові
засади”, акцентовано увагу на його складових:
“засади” та “право”. Наголошено на тому, що
категорія “засади” є визначальною складовою досліджуваного явища та передбачає його
основоположність, загальнотеоретичну важливість. З’ясовано, що “право” як характеризуюча складова є складним і багатогранним
поняттям, використовується для позначення
багатьох аспектів суспільного життя. Наголошено, що у випадку, який розглядається в представленому дослідженні, категорія право має
об’єктивний характер, оскільки не залежить
від волевиявлення господарських судів, а походить з правових приписів. Надано авторське
бачення сутності поняття “правові засади діяльності господарських судів”.

SUMMARY
The existing jurisprudence in the views on the
content and nature of the concept of “legal basis”,
accented attention to his constituents: “basics” and
“right”. It is noted that the category of “the basics” is
a defining part of the investigated phenomenon and
provides its osnovopolozhnost, general theoretical
importance. It was found that the “right” as a
characterizing element is a complex and multifaceted
concept that is used to describe many aspects of public
life. It is noted that in this case the category of “right”
is objective in nature, because it does not depend on
the will of the economic courts, and the like of the
legal regulations. Courtesy of the author’s vision of the
essence of the notion of “legal basis of economic courts.”

Висновки
Таким чином, аналіз вищенаведених положень надає змогу дійти до висновку стосовно того, що правові засади діяльності
господарських судів є визначеними в нормативно-правових актах, а тому санкціоновані
й забезпечені уповноваженими державою
органами, непорушні правила діяльності
місцевих, апеляційних та касаційного господарського суду щодо захисту порушених
або оспорюваних прав й охоронюваних законом інтересів суб’єктів підприємницької
діяльності, вжиття заходів, спрямованих на
запобігання правопорушенням, а також діяльності, пов’язаної із організацією господарського судочинства.
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В статье рассматриваются проблемы,
связанные с негативным влиянием экономического кризиса на трудовой потенциал Украины, ростом теневой занятости и влиянием
административно-финансовых санкций на
противодействие нарушениям трудового законодательства.
Ключові слова: прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, структура зайнятості населення, нелегальне працевлаштування, адміністративно-фінансові санкції.

Ратифікувавши угоду про асоціацію з
Європейським союзом Україна прийняла
конкретний дороговказ для свого реформування. Метою такого реформування є впровадження в Україні європейських стандартів
життя та вихід країни на провідні позиції у
світі. Основні соціально-економічні та політико-правові пріоритети й завдання нашої
держави на цьому шляху визначені у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [1].
Причому, докорінні зміни у зовнішньому та
внутрішньому середовищі України пов’язані
з виникненням військового конфлікту на сході нашої держави, обумовили необхідність
створення нової системи забезпечення національної безпеки, що передбачає стратегія
національної безпеки України у травні 2015
року [2].
Національна безпека досягається шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих концепцій,
програм і стратегій у таких сферах, як політична, воєнна, науково-технічна, інфор-

маційна тощо. Конкретні засоби і шляхи
забезпечення національної безпеки України обумовлюються пріоритетністю національних інтересів, необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру й
масштабам загроз цим інтересам, і ґрунтуються на повазі до норм і принципів міжнародного права. Основою ефективної національної безпеки є динамічний розвиток
економіки України. На жаль, сьогодні багато кризових процесів в економіці пов’язані
з погіршенням трудоресурсного потенціалу
України та збільшенням тіньової зайнятості
населення.
Питанням розвитку трудових ресурсів присвячено ряд робіт вітчизняних вчених, таких як О.Бандурка, Н. Болотіна,
В.Геєць, В.Короткін, М.Кизим, Є.Лібанова,
П.Пилипенко, М.Шаповал та інших. Але
низка проблем формування раціональної зайнятості населення в сучасних умовах розвитку України поки що не вирішена в повному
обсязі.
Тому метою даної статті є визначення та
аналіз факторів, що сприяють розвитку «тіньової» зайнятості в Україні й дослідженню
напрямків протидії «тіньовій» економіці.
Відповідно до ст.48 Конституції України
[3] кожен має право на достатній життєвий
рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, а пенсії,
інші види соціальних послуг та допомоги, які
є джерелом існування, мають забезпечувати
рівень життя, не нижчий від прожиткового
мінімуму, встановленого законом.
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Прожитковий мінімум, як визначає чинне законодавство України [4], – це вартісна
величина достатнього для забезпечення
нормального функціонування організму людини, забезпечення його здоров’я, набору
продуктів харчування, а також мінімального
набору непродовольчих товарів і мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних та культурних
потреб особистості.
Прожитковий мінімум визначається на
основі так званого кошика споживача, тобто
вартості стандартного набору товарів і послуг масового вжитку середнього споживача
у конкретній країні у визначений час. Величина прожиткового мінімуму застосовується
для:
- загальної оцінки життя в Україні, що
є основою для реалізації соціальної політики
та розроблення окремих державних соціальних програм;
- визначення права на призначення
соціальної допомоги та субсидій;
- визначення державних соціальних
гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров’я, освіти, соціального обслуговування та ін.;
- формування Державного бюджету
України та місцевиих бюджетів;
- визначення розмірів мінімальної пенсії за віком, розмірів соціальної допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги по безробіттю та інших соціальних виплат, виходячи
з вимог Конституції України;
- встановлення розмірів мінімальної
заробітної плати.
Прожитковий мінімум встановлюється
Кабінетом Міністрів України після проведення науково-громадської експертизи сформованого набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг.
Причому, набір продуктів харчування та
набір непродовольчих товарів визначаються в натуральних показниках, а набір послуг
– у нормативах споживання не рідше одного
разу на п’ять років.
Факторами, що зумовлюють рівень прожиткового мінімуму, є ціни, інфляція, кількісна оцінка набору споживчих благ та послуг. Визначається прожитковий мінімум
нормативним методом у розрахунку на міªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

сяць на одну особу, а також окремо для тих,
хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: діти віком до 6
років; діти віком від 6 до 18 років; особи, які
втратили працездатність; працездатні особи.
Стаття 43 Конституції України [3] зазначає, що в Україні кожен має право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законодавством. А відповідно до ст.9 Закону України
«Про оплату праці» [5], мінімальна заробітна
плата встановлюється у розмірі не нижчому
за вартісну величину межі малозабезпеченності (мінімального прожиткового мінімуму)
в розрахунку на працездатну особу.
Мінімальна заробітна плата є законодавчо встановленим розміром заробітної плати
за просту, некваліфіковану працю, нижче
якої не може проводитися оплата за виконану працівником місячну годинну норму праці (обсяги робіт). До мінімальної заробітної
плати не включаються доплати, надбавки,
заохочувальні виплати та компенсаційні виплати.
При чому, відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення [6], грошові доходи щомісячно підлягають індексації. Підвищення грошових
доходів громадян у звязку з індексацією повинна здійснюватися з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно
опубліковано індекс споживчих цін, у разі
коли величина індексу цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі
101%.
Зокрема, індексації підлягає оплата праці
найманих працівників, установ, організацій у
грошовому виразі, яка включає оплату праці
за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками,
доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, що мають постійний характер. Але індексації не підлягають грошові
доходи населення в межах прожиткового мінімуму, встановленому для відповідних соціальних та демографічних груп населення.
На початок 2015 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 1218
гривень. Він вже давно не переглядався,
тому, за оцінками експертів, рівень прожиткового мінімуму в сучасних умовах повинен
бути не нижчим 1800 гривень. Більше того,
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за рішенням уряду в умовах проведення Антитерористичної операції (АТО) щомісячна
індексація не проводиться, хоча індекс споживчих цін (індекс інфляції) в Україні тільки
за період січень-травень 2015 року становив
140,1% [7]. Крім того, прожитковий мінімум
(з урахуванням різкого падіння курсу гривні) на кінець II кварталу 2015 року становив
приблизно 56 доларів США на 1 працездатну
особу. Враховуючи, що за даними Світового
банку валовий внутрішній продукт (ВВП) за
підсумками 2013 року на 1 особу в Україні
становив 3900 доларів США (порівняно з нашими сусідами 13648 доларів США у Польщі
та 7575 доларів США в Республіці Білорусь),
і те, що в 2014 році він впав на 6,8% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та частини зони
проведення АТО), а за перші місяці 2015
року – ще на 17,5% та за даними засобів масової інформації став меншим, ніж в Гондурасі, то на кінець I півріччя 2015 року Україна офіційно є однією з найбідніших країн
світу. При цьому рівень тіньової економіки,
за розрохунками Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, досяг безпрецедентно високого рівня – 42% від обсягу офіційного ВВП [8].
Наслідки цієї економічної кризи, зниження рівня життя населення та зменшення
добробуту домогосподарств створюють реальні загрози національній безпеці України.
Зменшення обсягів виробництва, припинення функціонування багатьох підприємств на
сході країни призводить до погіршення показників зайнятості та безробіття на національному ринку праці. Так, за даними академіка М.Шаповала [9], у I кварталі 2014 року
чисельність зайнятого населення віком 15-70
років зменшилась на понад 683 тис. осіб, а
кількість безробітних у цій же віковій групі
збільшилась майже на 130 тис. осіб порівняно
з таким же періодом 2013 року. Більше того,
за прогнозом Науково-дослідного інституту
зайнятості населення, тенденції щодо обсягів зайнятості та зменшення обсягів виробництва будуть простежуватися й надалі.
Такі кризові явища в економіці пов’язані
зі старінням робочої сили в Україні та нестабільним функціонуванням систем життєзабезпечення населення. У країні не забез-

печено раціональної структури зайнятості
населення і відповідності ринку праці освітніх послуг потребам економіки, а міграційні процеси стають все більш неконтрольованими. За даними соцопитувань, від 70 до
90 відсотків випускників ВУЗів України
пов’язують своє майбутнє із працевлаштуванням за кордоном. А відправляються наші
співвітчизники в економічно розвинені країни, перш за все, щоб отримувати заробітну
плату за тамтешніми стандартами, заниженими порівняно з тими, на які погоджуються місцеві мешканці, але досить високими
порівняно з 56 доларами США на місяць, що
платять в Україні.
Сучасний стан розвитку цивілізації свідчить, що найбільші темпи економічного розвитку притаманні не тим країнам, які мають
багаті природні ресурси, а тим, які мають
кваліфіковану робочу силу. Адже жодна з африканських держав поки що не перейшла до
категорії розвинутих країн, хоча вони володіють значними покладами корисних копалин
та отримують значну фінансову й матеріальну підтримку. Але коли немає високооплачуваної кваліфікованої робочої сили, здійснити
економічний прорив практично неможливо.
Тому саме зростання заробітної плати
має стати рушійною силою забезпечення нашої країни висококваліфікованою робочою
силою. Найперше, що слід зробити, – підвищити в Україні заробітну плату лікарів, учителів та ін. Адже сьогодні заробітна плата у
сфері охорони здоров’я хіба що вища, ніж
у сільському господарстві, де грошові доходи населення певною мірою компенсуються
натуральними надходженнями. З медичними ж працівниками ситуація ускладнюється
тим, що вони можуть знайти собі роботу за
межами країни. Невипадково Всесвітня організація охорони здоров’я застерігає: доходи лікаря не можуть порівнюватися навіть із
середнім рівнем заробітної плати (а не з прожитковим мінімумом) у бідній країні, оскільки це загрожує тим, що міграція медичних
працівників залишить населення без кваліфікованої медичної допомоги, створить умови
для демографічної кризи й обмежить можливості для відтворення та продуктивного розвитку трудових ресурсів.
Поки що ці питання обмежуються про-
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блемами введення безвізового режиму з
країнами Європейського Союзу, але призводить до значного збільшення тіньової (нелегальної) зайнятості населення в Україні, що
становить значну загрозу економічній безпеці держави. Сьогодні, за даними різних
контролюючих органів, нелегальне працевлаштування становить 15-30% від офіційно
працюючих. Це означає, що, наймаючись на
роботу, такі працівники отримують частину
заробітної плати в «конвертах», або працюють неофіційно й отримують повністю незадекларовану зарплату. Фактично ці працівники позбавлені соціальних гарантій як під
час виконання службових та професійних
обов’язків, так і в майбутньому. Більше того,
в Україні майже 100 тис. директорів отримують мінімальну заробітну плату, ухиляючись
від сплати реальних податків, що призводить до недофінансування різного роду соціальних програм.
Але за твердженням представника Федерації роботодавців України, роботодавці
не спеціально заводять свій бізнес у «тінь».
Вони використовують такі схеми (своєчасно
не сплачуючи зароблені кошти, проводять
розрахунки в конвертах та наймають працівників без офіційного укладання трудового
договору) лише тоді, коли не бачать можливості працювати прозоро.
У цілому ж представники різних контролюючих органів знаходять порушення трудового законодавства майже на всіх перевірених
підприємствах (на понад 90% тих структур,
куди завітали контролери). До недавнього
часу питаннями перевірки трудового законодавства займалися різні органи. Адже стаття
259 Кодексу законів про працю України (в
ред. Закону від 23.07.2010 р.) [10], яка діяла
до 2015 року, визначала, що центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль
за додержанням законодавства про працю
на підприємствах, установах і організаціях,
що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів Державної фіскальної служби України, які мають право з метою
перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх
підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування. На жаль, контроль тіньових схем Дерªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

жавною фіскальною службою України не був
ефективним, оскільки більшість видів перевірок податкові органи мали право проводити
після повідомлення про них структурам, що
перевіряються, не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку перевірки.
Але таке правило порушує міжнародну
практику раптовості проведення перевірок,
зокрема, встановлених різними Конвенціями Міжнародної організації праці, у яких зазначається, що державні інспектори мають
право безперешкодного проходу без попереднього повідомлення в будь-яку годину на
будь-яке підприємство, яке підпадає під їх
контроль. Тому нова редакція статті 259 Кодексу (Закон №77-VIII від 28.12.2014 р.) [11]
стверджує, що з 2015 року державний нагляд
та контроль за додержанням законодавства
про працю юридичними особами незалежно
від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами-підприємцями, які використовують найману працю,
здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань
нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Таким органом центральної влади є Державна служба України з
питань праці (Даржпраці), Положенням про
яку було затверджено постановою Кабінету
Міністрів України у лютому 2015 року [12].
Відповідно до цього Положення представники Держпраці для виконання покладених
на неї завдань мають право безперешкодно
проводити відповідно до вимог закону без
попереднього повідомлення у будь-яку годину перевірки виробничих, службових,
адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних і юридичних осіб, які
використовують найману працю, та у разі
виявлення фіксувати порушення законодавства, здійснення нагляду й контролю за додержанням якого віднесено до повноважень
Держпраці. Це значно розширює можливості Мінпраці у встановленні фактів тіньової зайнятості в Україні.
Основні критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у частині додержання вимог
законодавства про працю та які визначають
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у цій царині,
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у значній мірі пов’язані з тіньовою діяльністю. Зокрема, до них відносяться:
- виплата працівникам заробітної плати
на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
- невідповідність кількості працівників
суб’єкта господарювання обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг);
- наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і
заробітної плати та показниками звітності,
поданих до органів державної влади.
Так, до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику щодо використання
схем тіньової зайнятості у своїй діяльності
відносяться структури:
1) із чисельністю до 50 чоловік включно, у
яких 60 і більше відсотків працівників одержують заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
2) із чисельністю від 51 до 250 осіб включно, у яких 45 і більше відсотків працюючих
одержують заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
3) із чисельністю 251 та більше осіб, у
яких 30 і більше відсотків працюючих одержують заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
4) кількість найманих працівників яких
недостатня для існуючого виробництва (виконання робіт, надання послуг);
5) у яких розбіжності між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати та показники звітності, поданої до
органів влади, становлять 10 і більше відсотків.
Саме у таких господарських структурах, у першу чергу, повинні проводитися
контрольні заходи щодо додержання законодавства про працю, зокрема виявлення
тіньової зайнятості. Причому, з 2015 року
встановлено нові підвищені штрафні санкції
за порушення трудового законодавства. Так,
юридичні та фізичні особи-підприємці, які
використовують нелегальну або напівлегальну працю, несуть відповідальність у вигляді
штрафу в разі:
- фактичного допуску працівника без

оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний час, установлення на підприємстві
та виплати заробітної плати (винагороди)
без нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове соціальне страхування
та податків, – у тридцятикратному розмірі
мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого скоєне порушення (на
кінець I півріччя 2015 року це складає 36540
грн., або приблизно 1740 дол. США);
- недотримання мінімальних державних
гарантій в оплаті праці, – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за
кожного працівника (12180 грн. або 560 дол.
США).
Ці штрафи є фінансовими санкціями і не
належать до адміністративно-господарських
санкцій.
Але Положенням [12] також передбачено, що у випадках, передбачених законом,
посадові особи Державної служби з питань
праці можуть складати протоколи і про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення. Так, статтею 41
Кодексу України про адміністративні правопорушення (в ред. Закону від 28.12.2014 р
[11]), передбачено, що фактичний допуск
працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства
та осіб, стосовно яких прийнято рішення
про оформлення документів для вирішення
питання щодо надання статусу біженця, на
умовах трудового договору (контракту) без
дозволу на застосування праці іноземця або
особи без громадянства, – тягнуть за собою
накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю від
п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до
17000 грн., або приблизно від 395 до 790 дол.
США).
Повторне вчинене протягом року таке
порушення, за яке особу вже було піддано
адміністартивному стягненню, – тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб у
розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неопо-
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АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються проблеми,
пов’язані з негативним впливом економічної
кризи на трудовий потенціал України, зростанням тіньової зайнятості та впливом адміністративно-фінансових санкцій на протидію порушенням трудового законодавства.

SUMMARY
The article deals with the problems associated with
the negative impact of the economic crisis on the labor
potential of Ukraine, shadow employment growth and
the impact of administrative and financial penalties to
counteract violation of labor laws.

датковуваних мінімумів громадян (від 17000
до 34000 грн, або приблизно від 790 до 1580
дол. США).
Таким чином, з-поміж країн Європи Україна має найменші штрафні санкції (навіть після їх значного підвищення у 2015 році) за
нелегальне працевлаштування. А в країнах
Східної Європи, наших найближчих сусідів,
мінімальні штрафні санкції за неоформлення
трудового договору складають від 1030 дол.
США (Болгарія) до 12500 дол. США (Чехія),
а максимальні – від 10300 дол. США (Болгарія) до 250000 дол. США (Словаччина). А от
у Франції за нелегальну зайнятість взагалі
встановлено кримінальну відповідальність.
Але запровадження такої відповідальності в
нашій країні є дискусійним питанням. Тому
в Україні з метою протидії тіньової зайнятості законодавці та урядовці більше схиляються до посилення адміністративно-фінансових
санкцій за порушення норм трудового законодавства, щоб роботодавцям було вигідніше укладати трудові договори, ніж платити
штрафи.
Висновки:
а) встановлений на початок 2015 року
прожитковий мінімум для працездатних осіб
не відповідає економічним реаліям, відповідно до чинного законодавства не індексується, що негативно впливає на якість трудових
ресурсів нашої країни;
б) низький рівень заробітної плати призводить до численних порушень трудового
законодавства в Україні та тінізації зайнятості населення, рівень якої суттєво впливає на
економічну безпеку нашої держави;
в) одним з напрямків протидії випадкам
нелегального працевлаштування є посилення відповідно до Європейських норм адміністративно-правових санкцій за порушення
норм трудового законодавтсва.
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загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці : закон України від 28.12.2014 р. № 77-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/77-19
12. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці : постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.
rada.gov.ua/laws/show/96-2015-п
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ßÊÎÂËªÂ ².Ï. - çäîáóâà÷ êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî ³ ô³íàíñîâîãî ïðàâà
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Îäåñüêà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ»
ÓÄÊ 351.713(477)
набуло широкого застосування серед науковців. Разом з тим слід звернути увагу на відсутність єдності бачень змісту поняття «публічне
адміністрування».

Статья посвящена анализу сущности и
объема понятия «публичное администрирование», предпосылок его научного становления,
его особенностей в сравнении с наиболее близким понятием «государственное управление».
Рассмотрено смысловую нагрузку понятий «публичное» и «администрирование», специфику
их проявления в сфере государственного таможенного дела а также соотношение с понятием «таможенное администрирование»
и «администрирование таможенных платежей», в отношении которых отстаивается
необходимость разрозненного трактования.
При этом отдается предпочтение широкому
(неинструментальному) пониманию понятия «публичное администрирование» в сфере
государственного таможенного дела.
Ключові слова: адміністрування, публічне адміністрування, публічний інтерес, державна митна
справа, консультування, митне адміністрування.

Постановка проблеми
Реформування інституційних, процедурних та організаційних засад державного
управління, яке відбувається в Україні, і як
протягом останніх п’яти років перетворилося в постійно відновлюваний циклічний
процес (що не завжди має конструктивний
ефект), природно супроводжується оновленням теоретичних поглядів щодо форм і
методів владновпорядковуючого впливу на
суспільство, кола компетентних суб’єктів, покликаних його втілювати. Все це знайшло відображення та узагальнення у конструюванні поняття «публічне адміністрування», яке

Аналіз публікацій
Дослідженням змісту публічного адміністрування займалися такі відомі фахівці
в галузі адміністративного права та науки
державного управління, як: В.Б. Авер’янов,
В.М. Бевзенко, В.О. Колесникова, В.К. Колпаков, Т.В. Кондратюк, В.В. Корженко,
О.В. Кузьменко, Р.С. Мельник, О.Ю. Оржель
та ін. Організаційно-правовому забезпеченню публічного адміністрування в окремих
сферах суспільного життя присвячені роботи:
С.В. Сівкова (соціальна сфера), Є.Є. Чернецького (заохочення), М.М. Чинчина (податкове
адміністрування), Ю.В. Якимець (сфера культури) та ін. Не дивлячись на те, що в працях
з митного права публічне адміністрування не
знайшло предметного висвітлення, основоположну наукову базу його розкриття розроблено: Д.Л. Вовком, Є.В. Додіним, О.Ф. Запорожець, С.Г. Левченко, П.В. Пашком,
Д.В. Приймаченком та ін.
Метою статті є розкриття змісту, сутності
та особливостей публічного адміністрування,
специфіки їхнього прояву у сфері державної
митної справи для виявлення адекватного
даній сфері та узгодженого із її категоріальним апаратом галузевого розуміння публічного адміністрування.
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Виклад основного матеріалу
Різниця між «публічним» та «державним»
міститься як у кількісній площині, так і якісній. Перша значною мірою очевидна для публічно-правової науки, виявляється вже на
рівні етимологічних порівнянь та полягає у
традиційному судженні про відносно більший обсяг публічного. Суб’єктами публічної
владної діяльності є органи державної влади,
органи влади Автономної Республіки Крим,
органи місцевого самоврядування, організації, наділені делегованими повноваженнями,
і не виключено, що й інші носії публічної
влади. Так, у вітчизняній адміністративістиці
набула широкого застосування категорія «публічна служба». Її первинне запровадження
обумовлене необхідністю комплексного вивчення державної та муніципальної служби,
що мають спільну соціальну природу, мету,
ідентичні організаційно-процедурні механізми і навіть тривалий час існували на єдиній
законодавчій основі – Закон України (далі –
Закон) «Про державну службу» від 16 грудня
1993 р. залишався правовою базою муніципальної служби до прийняття Закону «Про
службу в органах місцевого самоврядування»
від 07 липня 2001 р., який значною мірою
відтворив положення першого. Об’ємне превалювання «публічної служби» підтверджене
та деталізоване у офіційній дефініції Кодексу адміністративного судочинства України,
п. 15 ч. 1 ст. 3 якого встановлює: публічна
служба – діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів,
прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах
влади Автономної Республіки Крим, органах
місцевого самоврядування [1]. Приведене
однозначно свідчить про те, що «державне»
є однією зі складових «публічного». Слід зазначити, що наведене підтверджує більший
обсяг другого терміну, базуючи судження
на вітчизняній правовій системі. Водночас,
якщо вийти за межі останньої, то можна відкрити ще одну змістовну складову «публічного», яке здатне характеризувати не тільки
внутрішньодержавний апарат організації
суспільства, але й позначати управлінські
впливи публічної влади наддержавного та
міжнародного рівнів. Цей аспект видаєтьªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

ся особливо важливим у контексті активних
геополітичних пошуків України та світових
глобалізаційних процесів, зокрема вимагаючи пізнання ролі наддержавних структур
у формуванні митної політики та здійсненні
митної справи.
Якісна відмінність публічного управління/адміністрування від державного полягає
в кількох аспектах. По-перше, воно містить
вказівку на основну ціннісно-цільову складову розпорядчих заходів: публічний інтерес.
Проголошення Конституцією України людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканості і безпеки найвищою соціальною
цінністю (ч. 1 ст. 3 [2]), поступовий відступ від
державоцентриської моделі у відносинах між
державою та громадянином, становлення
людиноцентриського типу владно-суспільної
взаємодії та концепції «сервісної» держави
дозволяє стверджувати, що основною метою
правозастосовчої діяльності є досягнення
верховенства права, а управлінського впливу
– гарантування загального блага громадянського суспільства, його стабільного розвитку,
поєднаного із забезпеченням і підтриманням
ефективних інститутів саморегулювання. Як
справедливо наголошують В.М. Бевзенко та
Р.С. Мельник, основою публічного інтересу є
об’єктивний інтерес усього суспільства, що,
відповідно, не дозволяє ототожнювати публічний інтерес та державний інтерес, який є
лише одним із елементів інтересу публічного
[3, с. 38]. Належне урядування базується на
обслуговуючій ролі держави, роблячи основними цінності та потреби обслуговуваного,
а не обслуговуючого. Вказані фахівці звертаються до напрацювань відомого адміністративіста А.І. Єлістратова, який відмічав: що
саме визначатимуть правителі як суспільний
інтерес залежить від рівня культури. І те, у
чому влада бачить загальне благо, може насправді розійтися з інтересами знаної частини населення. У розумінні групою правителів суспільного інтересу часто виявляється
класова точка зору [4, с. 78]. Отже, державний інтерес, з одного боку, може бути лише
частиною публічного (законодавством передбачаються ще: «інтереси територіальної громади», «інтереси місцевого самоврядування»,
«охоронювані законом інтереси осіб», «наукові
інтереси України», «економічні інтереси Укра-
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їни», «інтереси споживачів» тощо), а з іншого
– суперечити публічному інтересу, підміняти
і спотворювати його.
По-друге, у довідниковій літературі «публічний» (від лат. publicus – суспільний, народний) визначається як відкритий, гласний
[5, с. 474], тобто цей термін додатково констатує необхідність інформаційної взаємодії
суб’єктів владних повноважень із суспільством, що стало однією із якісних ознак адміністрування. При цьому, оперативне поширення достовірних даних про цілі та методи
управлінського впливу, права громадян і порядок їх втілення має відбуватися не лише
за ініціативою громадськості, як відповідь
на запити її окремих представників чи організацій (вимушене інформування), але й за
ініціативою владних інституцій (добровільне
інформування). У главі 3 Митного кодексу
України (далі – МК України) [6] передбачено
здійснення як першого виду, так і другого.
Зокрема, вимушеним слід вважати: інформування заінтересованих осіб про митні правила (ч. 1 ст. 19); інформування щодо законодавства України з питань державної митної
справи (ч. 2 ст. 20), яке здійснюється на запит заінтересованої особи; консультування з
питань практичного застосування окремих
норм законодавства України з питань державної митної справи (ст. 21).
Термін «адміністрування» часто вживається як синонімічний до змістовно близьких термінів «управління» і «регулювання».
Водночас, необхідним є встановлення його
сутнісних особливостей, адже розширення понятійно-категоріального апарату науки зазвичай обумовлене потребою відображення в пізнавальній діяльності нового
аспекту об’єктивної дійсності. Для справедливості слід відмітити, що становлення
понятійно-категоріального апарату є всетаки суб’єктивно-об’єктивним процесом. В
умовах наукового плюралізму він значною
мірою детермінується індивідуальними позиціями авторитетних фахівців або навіть
деструктивним прагненнями до новизни
чи запозичення закордонної термінології.
Разом з тим широке застосування поняття
«адміністрування», яке використовується на
теперішній час для характеристики: управління та його механізму [8;9]; реформування

виконавчо-розпорядчої діяльності держави
[10]; підгалузі та порівняльного методологічного підходу науки державного управління
[11]; організації сплати загальнообов’язкових
платежів [12]; організаційно-правової діяльності окремих органів [13]; виконання адміністративних повноважень у судовій гілці
влади [14] тощо, має об’єктивне підґрунтя
та обумовлено необхідністю позначити якісно новий аспект владно-суспільної взаємодії.
Для виявлення цього аспекту, слід розкрити
причини оновлення термінології вітчизняної
адміністративно-правової науки у ретроспективі: управління – регулювання – адміністрування.
Поняття «державне управління» було поширене у доктрині ще з радянських часів та
визначалося виходячи із широкого або вузького трактування. Перше розуміння державного управління зводить його до сукупності
всіх видів діяльності всіх органів держави,
тобто означає фактично всі форми реалізації
державної влади в цілому [15, с. 76]. Вузьке
трактування виходить із розуміння управління як підзаконної, виконавчо-розпорядчої діяльності влади щодо практичного виконання завдань і функцій держави в економічній,
соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах суспільного життя, а також
внутрішньоорганізаційного управління в
апараті всіх державних органів. Це бачення
фактично включає до змісту цього поняття
всю діяльність держави, що не є законотворчістю та правосуддям, тому саме воно відповідає положенням ст. 6 Конституції України
щодо поділу влади [16, с. 59; 15, с. 76–78].
Слід відзначити, що «публічне адміністрування» відображає якісні зміни у характері виконавчо-розпорядчої, організуючої
діяльності держави. І якщо воно, наприклад, визначається як діяльність публічної
адміністрації із реалізації покладених на неї
обов’язків та задоволення загальних публічних інтересів [20, с. 12–13], то має сприйматися у контексті теорії «сервісної держави»,
хоча емпірична частина цієї та багатьох інших дефініції є подібною до тлумачень державного управління.
Приведені судження є значною мірою
ідеалізованими, орієнтуються на пошук передумов доктринального становлення по-
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нять, будучи більш логічними, ніж історичними. Насправді ж термін «адміністрування»
використовувався для позначення різноманітних сторін правової реальності і до набуття ним відміченої якісної специфіки, у т.ч. і
в період панування управлінського підходу,
що призводить на теперішній час до існування розрізнених поглядів на його зміст, часто
пов’язаних із традиційністю застосування в
окремих сферах.
Як уявляється, публічне адміністрування
має сприйматися в обсязі всіх регульованих
адміністративним правом, суспільних відносин, не обмежуючись управлінням, адже теоретичне опрацювання саме неуправлінських
сфер (першочергово, сприяючого урядування) стало приводом до утвердження поняття
«публічне адміністрування». При цьому, його
слід доповнити позитивними властивостями,
виведеними у межах інших позицій: якісної
специфіки, констатованої у межах бачень
про ототожнення об’ємної сторони адміністрування та управління; процедурності;
професійності та правореалізаційної направленості, на яких наголошується в інструментальних трактуваннях адміністрування.
Переходячи до розкриття особливостей
застосування терміну «адміністрування» в
галузі державної митної справи, слід наголосити, що найбільшу поширеність він отримав як засіб характеристики справляння
митних платежів, будучи гармонізованим із
особливостями понятійно-категоріального
апарату податкового права. В останньому
використовується поняття «податкове адміністрування», що тривалий час тяжіло до інструментального підходу та було спрямоване
лише на характеристику процедур із сплати
податків і зборів. Разом з тим на теперішній
час можна констатувати зміну бачень у напрямку широкого підходу. Так, у пп. 14.1.1¹
п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України
дається наступна дефініція: адміністрування
податків, зборів, митних платежів, єдиного
внеску… – це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових
осіб, що визначають інституційну структуру
податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків
і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслугоªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

вування платників податків, організацію та
контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого
законом» [27]. Отже, адміністрування митних платежів не обмежується лише контрольною та примусовою діяльністю. У такому
контексті слід розцінювати його як відступ
від об’єктивної правової дійсності збереження інструментального підходу та визначення
митно-податкового адміністрування, як сукупності норм (правил), методів, прийомів
і засобів, за допомогою яких митні органи
здійснюють управлінську діяльність у митній
сфері, направлену на контроль за дотриманням митно-податкових норм, за правильністю
нарахування, повнотою і своєчасністю сплати
мита та інших податків, а також інших платежів, стягнення яких передбачено у разі переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України [28, с. 73].
«Податкове адміністрування» та «адміністрування податків і зборів» зазвичай ототожнюються [29, с. 36–37], водночас є підстави
для їх розрізненого тлумачення. Видається,
М.Є. Верстова цілком слушно включає до
змісту першого поняття всю систему управління державою податковими відносинами,
до якої, окрім елементів адміністрування
податків і зборів, також належить надання
інформаційних послуг платникам податків,
притягнення до відповідальності за податкові правопорушення винних осіб, розгляд
скарг на акти податкових органів, дії (бездіяльність) їх посадових осіб та безпосереднє
управління системою податкових органів [30,
с. 50]. Якщо адміністрування сприймається
як певна впорядковуюча діяльність, то обсяг
останньої має змінюватися залежно від того,
чи йде мова про всю сферу «податкового», чи
лише про справляння загальнообов’язкових
платежів. Цей висновок є цілком прийнятним і для досліджуваної сфери.
Аналіз різних нормативних актів, що регламентують здійснення державної митної
справи, дозволив виявити послуговування
поняттям «адміністрування» для розкриття багатьох аспектів: програмного супроводження «Автоматизованої системи митного
оформлення»; найменування структурних
одиниць владного апарату (Департамент
адміністрування митних платежів та мит-
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но-тарифного регулювання Державної фіскальної служби); управління процесами підготовки, прийняття, доведення рішень та
контролю за їх виконанням (другий етап реалізації Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна
митниця»); організаційного та змістовного
забезпечення міжнародних договорів (ст. 45
Міжнародної конвенції про адміністративну
взаємодопомогу у сфері митних відносин,
глава 3 Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур);
забезпечення сплати митних платежів. У
більшості випадків (окрім хіба що першого)
мова йде про адміністрування у його широкому загальноуправлінському трактуванні,
відрізняючись лише за безпосереднім предметом опису. Водночас, встановлено випадки
ототожнення «митного адміністрування» та
«адміністрування митних платежів» у деяких
доктринальних напрацюваннях [12, с. 110;
28]. При цьому, вважати ідентичними сфери
«митного» та «митних платежів» буде помилковим, тому слід віддати перевагу трактуванням, які наділяють митне адміністрування
відносно більшим обсягом. Зазвичай до його
змісту включаються питання організації адміністративної діяльності митних органів та
процедурне забезпечення такої [31, с. 165 і
168], суті: адміністрування, здійснюване митними органами. Важливо, що до нього зараховуються заходи впорядкування і зовнішньої,
і внутрішньої спрямованості. Так, Д.В. Приймаченко серед напрямків удосконалення
митного адміністрування називає, зокрема:
підготовку загальної концепції розвитку та
модернізації митної служби; запровадження нових інформаційно-технічних засобів
забезпечення діяльності митних органів;
нормативну регламентацію контрольних повноважень останніх; удосконалення системи
підготовки та перепідготовки посадових осіб
тощо [32, с. 410]. Це дозволяє стверджувати про неприйнятність для досліджуваної
сфери обстоюваного деякими фахівцями [3,
с. 41; 33, с. 97] підходу до розуміння публічного адміністрування (раніше – управління)
виключно, як зовнішньонаправленої діяльності. Видається, що й на загальнонауковому
рівні елементи організаційно-впорядковуючої активності суб’єктів владних повнова-

жень, маючи єдине змістовне наповнення,
не можуть протиставлятися один одному, виходячи із векторного критерію.
Публічне адміністрування у сфері державної митної справи є найбільш загальним
терміном, який позначає діяльність митних
органів та інших владних суб’єктів щодо реалізації своїх повноважень у сфері державної
митної справи задля забезпечення публічних
інтересів.
Підводячи підсумок здійсненого теоретичного пошуку, слід зазначити, що використання терміну «публічне адміністрування», порівняно із поняттям «державне
управління» для характеристики реалізації
державної митної справи наділяє додатковими кількісними та якісними властивостями
відповідну впорядковуючу соціальну активність, дозволяє констатувати її спрямованість
на досягнення публічного інтересу в процесі
гласної взаємодії з громадянським суспільством, забезпечуючи комплексне пізнання
безпосередньо розпорядчих та сервісних,
юрисдикційних,
інформаційно-консультативних, внутрішньоорганізаційних заходів,
здійснюваних владними органами у межах
своїх повноважень. Початкове теоретичне
з’ясування змісту публічного адміністрування, його проекція на сферу державної митної
справи вже дозволяє виявити певні неоднозначності у діючому митному законодавстві
(ст. 20, 21 МК України), оновити погляди на
усталену термінологію та задатися рядом нових питань щодо: а) співвідношення «публічних інтересів» та «митних інтересів» як елементу національних; б) юридичних наслідків
недостовірного інформування приватних
осіб митними органами; в) прийнятності для
сфери державної митної справи загальної
тенденції децентралізації та деконцентрації
публічного адміністрування; г) можливості розгляду серед органів адміністрування
у сфері державної митної справи таких публічних суб’єктів як муніципальні та наддержавні носії владних повноважень тощо. Пошук відповіді на них може буди покладено
в основу подальших досліджень. Водночас
слід зазначити, що не вбачається проблеми у відсутності прямої нормативної фіксації неоднозначних доктринальних понять
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(наприклад, адміністративної діяльності як
самостійного напрямку діяльності митних
органів [34, с. 41]), тому не підтримуються
висловлювані у літературі пропозиції щодо
законодавчого визначення дефініції «публічне адміністрування» в якійсь конкретній
сфері [35, с. 51]. Натомість, незавершеність
її доктринального опрацювання спроможне
породити розрізнені прикладні тлумачення,
додатково ускладнюючи практичне правозастосування.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізові сутності та
обсягу поняття «публічне адміністрування»,
передумов його наукового становлення, його особливостей у порівнянні з найбільш близьким
поняттям «державне управління». Розглянуто змістовне навантаження понять «публічне» та «адміністрування», специфіку їх прояву
у сфері державної митної справи а також співвідношення із поняттями «митне адміністрування» і «адміністрування митних платежів»,
щодо яких обстоюється необхідність розрізненого трактування. При цьому віддається перевага широкому (неінструментальному) розумінню поняття «публічне адміністрування» у
сфері державної митної справи.

SUMMARY
This article is dedicated to analyze the essence
and volume of public administration, the prerequisites
of scientific becoming of the corresponding notion
and its features compared to the closest notion “state
governance”. In the article are considered the semantic
load of terms “public” and “administration”, the
specificity of their display in state customs and relation
with “customs administration” and “administration of
customs duties” on which defends the need for disparate
treatment. Author preferred wide (non instrumental)
understanding of public administration in the area of
state customs.
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Статья рассматривает научные и теоретические подходы к практике взаимодействия между органом досудебного расследования, следователем и оперативными
подразделениями. Определяются процессуальные, непроцессуальные формы взаимодействия, ставится вопрос взаимодействия
при раскрытии уголовного преступления,
использование оперативных подразделений
на стадии досудебного расследования. Предоставляются пути совершенствования взаимодействия на основании практики применения методов ОРД в уголовном процессе и
определяются научные подходы их использования в случае изобличения подозреваемого,
совершившего уголовное преступление.
Ключові слова: слідчий, орган досудового розслідування, оперативні підрозділи, взаємодія, докази, постанова, оперативна інформація.

Актуальність статті полягає в тому,
що чинний КПК України встановив положення розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його
вчинила за допомогою застосування елементів оперативно-розшукової діяльності у
кримінальному провадженні. Треба зазначити, що статус оперативних підрозділів
у КПК не визначений. Повноваження, на
підставі яких оперативні підрозділи здійснюють оперативно-розшукову діяльність
до реєстрації заяви про вчинення кримінального правопорушення, встановлені законом України про оперативно-розшукову
діяльність, відомчими нормативними актаªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

ми МВС, Служби безпеки України. Однак,
як свідчить практика, окремі накази МВС
встановлюють повноваження оперативних
підрозділів у протиріччя з чинним КПК. З
одного боку, накази постійно змінюються,
удосконалюються, набувають нових аспектів вирішення проблем, які виникають під
час проведення оперативно-розшукових
заходів, а КПК залишається на місці. З другого боку, кримінальні елементи постійно
набувають нових форм у протидії оперативним підрозділам. Треба зазначити, що з
2012- 2015 рік з органів МВС було скорочено 85% працівників, які мали досвід роботи
понад 5-10 років, а СБУ – скорочено 80 %
. Кадровий «голод» позначився на боротьбі з кримінальними елементами. Якщо у
2012- 2013 роках було зафіксовано не розкритими 25% кримінальних тяжких правопорушень, то у 2014 – 2015 роках дані показники перевищили 40%.
Гірше положення можна констатувати
відносно кадрового забезпечення слідчих.
За 2012 – 2015 роки скорочено 90% слідчих, які мали досвід роботи більш 10 років.
Сьогодні треба констатувати, що вік слідчих встановлений до 40 років у МВС – 75%,
у СБУ – 60%.
Розкриття кримінального правопорушення КПК поклав на слідчого, а оперативні підрозділи виконують доручення
слідчого. Аналіз емпіричного матеріалу
свідчить, що доручення у 50% надаються
без урахування можливостей оперативних
підрозділів, 40% зазначають, що слідчий
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надає доручення, яке неможливо виконати
оперативному співробітнику. Наприклад,
«встановити контакт з кримінальним елементом для визначення місця знаходження зброї, якою було вчинено кримінальне
правопорушення та вилучити її» та ін. 10%
доручень надаються для кримінального
провадження та звіту слідчого про виконану роботу.
Тому актуальним сьогодні є взаємодія
слідчого та оперативних підрозділів, визначення їх статусу та механізму.
Постанова завдання
Теоретичні аспекти діяльності оперативно – розшукових дій у кримінальному
провадженні були предметом розгляду
наукою оперативно - розшукового права.
Слід зазначити низку вчених, які надали теоретичне обгрунтвання використання ОРД у кримінальному провадженні:О.М. Бандурка, Ю.М. Грошевой, Т.М. Мірошніченко, О.Г. Ковальов, М.А. Погорецький, О.О. Юхно та ін.[1; 3; 6, с. 37; 7;
9].
Теоретичні дослідження, які пов’язані з
процесуальними нормами, між кримінальним процесом та оперативно-розшуковою
діяльністю були предметом розгляду багатьох вчених, з боку: А.Я. Дубинського, О.В.
Бауліна, С.І. Лук’янець, С.М. Стахівського,
С.В. Слінько та ін. [2; 4; 8].
Вчені в галузі ОРД та кримінального
процесу надали стратегічно концептуальні
положення щодо використання результатів
оперативно-розшукової роботи під час фіксації доказів вини підозрюваного у вчинені
кримінального правопорушення. Однак,
завдання розширення їх досліджень, удосконалення відповідно часу та практики
діяльності слідчого та оперативних підрозділів постійно має нові елементи теоретичного застосування та механізму практичної
діяльності.
Головні причини існуючого неблагонадійного становища в боротьбі зі злочинністю досі є: недоліки в організації взаємодії
слідчих, органів дізнання і суб’єктів оперативно-розшукової діяльності; безсистемний обмін оперативною та доказовою
інформацією між ними; обережність і не-

рішучість через побоювання можливої загрози власній безпеці органу та особистої
безпеки оперативного співробітника або
викриття працівника оперативного підрозділу, який має працювати під псевдонімом;
боязнь бути визнаними громадськістю та
засобами масової інформації порушниками
прав громадян, що стримує суб’єктів оперативно-розшукової діяльності від проведення активних оперативно-розшукових
та оперативно - технічних заходів отримання оперативної інформації.
Поняття суті названих проблем викликає потребу більш глибоко осмислити
питання співвідношення та взаємозв’язку
оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу.
Процесуальні форми взаємодії слідчого
з оперативними підрозділами на досудових
стадіях кримінального процесу включають
у себе механізм проведення негласних слідчих (розшукових) дій, застосування при
цьому окремих положень оперативно-розшукової діяльності. Слідчий повинен мати:
можливість доступу до оперативних матеріалів, документів та інших відомостей,
що стосуються досудового розслідування;
надавати доручення, вказівки щодо проведення процесуальних, слідчих розшукових, негласних слідчих (розшукових) дій
або брати у них участь; надавати клопотання до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих
(розшукових) дій.
Особлива форма процесуальної взаємодії за наказом та постановою керівника органу досудового розслідування, яка у
КПК визначена як слідча - оперативна група. Тільки вона має особовий статус, який
ставить знак рівності між процесуальними
повноваженнями слідчого та оперативного співробітника. Вона має ціль розкриття
кримінального правопорушення тому всі
процесуальні та оперативні засоби поєднані у єдине ціле.
Непроцесуальні форми взаємодії можна визначити на підставі емпіричного матеріалу, опитування слідчих та оперативних співробітників. Всі вони єдині у своїх
висновках, що взаємодія повинна мати не
процесуальні форми, які є більш ефектив-
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ними та включають у себе проведення нарад, обговорення результатів досудового
розслідування, взаємне спілкування щодо
проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ін.
О.М. Бандурка надав глибокий аналіз досліджень актуальних питань у галузі
теорії та практики кримінального процесуального використання результатів оперативно-розшукової діяльності. Він зазначає, що адекватне правове реагування на
кримінальні прояви є необхідною умовою
виживання, ознакою приречення ситуації, доцільності та розумності дій суспільства і держави в боротьбі зі злочинністю. У
зв’язку з цим очевидне розширення сфери
застосування матеріального права має забезпечуватися синхронним розвитком і
вдосконаленням кримінального процесу,
криміналістики та оперативно-розшукової
діяльності [1, с. 503].
О.О. Юхно проаналізував окремі аспекти оперативно-розшукової діяльності
та вважає безперечним твердженням учених та практиків, що оперативно-розшукова діяльність відіграє важливу роль серед
найбільш ефективних засобів боротьби з
кримінальними правопорушеннями. Використання специфічних сил, засобів і методів її суб’єктами є одним з найважливіших,
невід’ємних компонентів успішної роботи
для вирішення завдань щодо виявлення,
попередження, припинення і розкриття кримінального правопорушення. При
цьому своєчасне виявлення його ознак,
адекватні дії при отриманні відомостей і
затримання підозрюваного є важливим завданням початку реалізації принципу невідворотності покарання за вчинене кримінальне правопорушення [9, с. 104].
В.В. Коваленко вказує, що практична
діяльність слідчого свідчить, що потенціал
оперативних підрозділів реалізується в боротьбі з кримінальними правопорушеннями не в повну силу. Про це свідчать факти
тривалої безкарної діяльності злочинних
груп та об’єднань, несвоєчасне виконання
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, доручень слідчих, вказівок прокурорів, ухвал слідчого судді. Припинення або різке зниження активності
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

оперативно-розшукових заходів з розкриття групових кримінальних правопорушень
пояснюється тим, що після затримання
підозрюваного, за чинною системою оцінки кримінальне правопорушення з цього
моменту вважається розкритим і оперативно-розшукові підрозділи не проводять подальшу роботу [5, с. 10].
Аналіз роботи оперативних підрозділів
надає підстави для висновку, що застосування норм закону про оперативно-розшукову діяльності та деяких інших законодавчих актів нерідко має місце проб та
помилок, з орієнтацією на відомчі інтереси. Більше того, неурегульованість понять
конкретних категорій оперативно-розшукової діяльності, зазначених у законі, створює об’єктивні передумови для їх довільного тлумачення. Це знижує рівень довіри
до всієї діяльності, приводить до втрати доказового значення її результатів. Причин
цьому, як нам видається, достатньо. Однією з них є відсутність реального сприйняття співвідношення та взаємозв’язку
кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності.
Причиною розподілу оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу можна визначити у наступному. Поперше, відсутність правил співвідношення
зазначених категорій оперативно-розшукової діяльності в нормах Кримінальнопроцесуального закону. По-друге, низький рівень якості процедури отримання,
оформлення, оцінки та об’єктивізації результатів оперативно-розшукової діяльності.
Теоретичний аналіз цілей і змісту оперативно-розшукової діяльності переконує в
тому, що вона спрямована на успішне вирішення завдань, насамперед кримінального
процесу на швидке і повне розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.
Важлива роль повинна відводитися вдосконаленням правових норм, що вказують на
співвідношення і взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності та кримінального
процесу. Незважаючи на нові положення
чинного Кримінального процесуального
закону існує гостра необхідність у законодавчій регламентації реального механізму
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використання отриманих результатів оперативно-розшукової діяльності. Ґрунтуючись на тому, що результати оперативнорозшукової діяльності - відомості, отримані
відповідно до закону «Про оперативно-розшукову діяльність», насамперед фактична
оперативна інформація, є головною метою
оперативно-розшукового заходу, що проводиться в рамках розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Тому
критерієм об’єктивності повинна бути відповідність фактичних даних, отриманих з
різних джерел засобами збирання, документування.
Концепцію
оперативно-розшукового
забезпечення розкриття та розслідування кримінального правопорушення можна визначити як комплексну теоретичну
систему, що об’єднує сукупність положень
законотворчого, загальнонаукового, науково-практичного характеру, що дозволяє
встановити на її основі співвідношення і
взаємозв’язок оперативної розшукової діяльності та кримінального процесу.
Необхідно стандартизувати процес
отримання, збирання, використання фактичної оперативної інформації, її оцінки
слідчим, прокурором, судом як доказів, які
процесуально повинні бути закріплені слідчим під час проведення процесуальних,
слідчих розшукових, негласних слідчих
(розшукових) дій.
Висновки
Законотворчі висновки акумулюють та
формулюють конкретні законодавчі пропозиції, що дозволяють знизити рівень суперечності між станом юридичної науки,
практики та вимогами суспільства про необхідність застосування адекватних і оптимальних оперативно-розшукових заходів,
отриманих результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі.
Загальнонаукові висновки пов’язані
з визначенням сутності відтворення фактичної оперативної та непроцесуальної інформації. Через загальнонаукові методи
можна розкрити підходи щодо досягнення мети, розробки теоретичних положень
оперативно-розшукового забезпечення під

час розслідування кримінального правопорушення на підставі співвідношення і
взаємозв’язку оперативно-розшукової діяльності та процесуальної діяльності слідчого.
Науково-практичні висновки стосуються безпосереднього інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу. Застосування
наукових методів, їх визначення та підходи
до різних категорій і термінів допоможуть
надати конкретні висновки, зробити пропозиції щодо удосконалення теоретичних
положень проведення негласних слідчих
(розшукових) дій.
Це дає можливість розглядати розроблену концепцію як сукупність наукових
положень законотворчого, загальнонаукового, науково-практичного характеру,
що представляють собою внесок у комплексне дослідження оперативно-розшукового забезпечення розкриття та розслідування кримінальних правопорушень,
застосування реального співвідношення і
взаємозв’язку оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу в питаннях доказування і процесу отримання,
перетворення і практичного використання
результатів оперативно-розшукової діяльності.
Необхідно звернуту увагу на наукові
ідеї, продуктивність яких перевірена практикою: методологічною основою використання результатів оперативно-розшукової
діяльності в інтересах кримінального процесу повинні служити положення теорії
пізнання та категорії збирання, перевірки і
оцінки результатів даної діяльності, як фактичні дані, та процесуальне закріплення їх
як доказів.
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АНОТАЦІЯ
Стаття розглядає наукові та теоретичні
підходи щодо практики взаємодії між органом
досудового розслідування, слідчим та оперативними підрозділами. Визначаються процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії,
ставиться питання взаємодії під час розкриття кримінального правопорушення, використання оперативних підрозділів на стадії
досудового розслідування. Надаються шляхи
удосконалення взаємодії на підставі практики
застосування методів ОРД у кримінальному
процесі та визначаються наукові підходи їх
використання у разі викриття підозрюваного,
який вчинив кримінальне правопорушення.
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SUMMARY
The article examines the scientific and theoretical approaches to the practice of interaction
between a pre-trial investigation, investigator
and operational units. Defined procedural and
non procedural forms of interaction, the question
of interaction during the opening of a criminal
offense the use of operational units under preliminary investigation. Cribs ways of improving
cooperation on the basis of the practice of investigative methods in criminal process and scientific
approaches determined their use in case of exposure suspect who committed a criminal offense.
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В статье автор анализирует состояние
современной насильственной преступности
в сельской местности, рассматривает современные тенденции ее развития и предлагает
адекватные пути ее предупреждения. Также
автор рассматривает уровни такого предупреждения черех призму современной насильственной преступности. Помимо всего
прочего автором производится анализ и сопоставление понятий «насилие» и «насильственная преступность», в контексте современных воззрений на даную проблематику
ученых-криминологов.

печними посяганнями на найцінніше, що
є у людини — її життя і здоров’я. Життя
людини є унікальним витвором природи,
її невід’ємною частиною.

Ключові слова. жертва, насильницькі злочини,
насильницька злочинність, насилля, запобігання,
профілактика.

Мета дослідження
Метою статті є аналіз кримінологічної
характеристики насильницької злочинності в сільській місцевості на прикладі областей Західного регіону України та на основі
цього вироблення адекватних заходів запобігання їй.

Стан дослідження
Відзначимо, що проблему насильства
у різних аспектах детально досліджували
вітчизняні та закордонні вчені, зокрема:
С. М. Абельцев, Ю. М. Антонян, О. М. Бандурка, К. Бартол, О. М. Джужа, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, І. А. Хозраткулова,
О. Ю. Юрченко та багато інших.

Постановка проблеми
З давніх-давен злочинність та насильство супроводжували розвиток суспільства.
В різні часи людського існування ці поняття набували різних значень та пояснень.
Сьогодні на задекларованому шляху України до економічного та соціального процвітання злочинність становить серйозну
перепону для такого розвитку. Особливо
викликає занепокоєння стан та динаміка
насильницької злочинності. Загострення цієї проблеми нерозривно пов’язане
з діяльністю особи, її поведінкою. Запобігання насильницьким злочинам проти
життя та здоров’я особи, на нашу думку,
має стати одним із основних пріоритетів діяльності правоохоронних органів.
Оскільки такі злочини є найбільш небез-

Виклад основних положень
Сьогодні в Україні немає єдиного підходу до визначення поняття «насильство».
Більше того, існує чимало інших понять,
що використовуються при описі однієї і
тієї ж проблеми. Є чимало хибних уявлень,
коли люди зазнають насильства і не вважають це насильством, оскільки сприймають
силу як норму. У більшості випадків люди
схильні відносити до насильства лише незначну частину випадків, які завдають шкоду здоров’ю людини, тобто потрапляють
під дію КК України.
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Зазвичай у кримінально-правовій науці
насильницький злочин трактується як злочин, поєднаний із застосуванням насильства чи погрозою застосування насильства.
При цьому більшість учених визначає фізичне насильство як застосування фізичної
сили, а психічне насильство – як погрозу
застосування фізичного насильства.
У кримінальному праві України законодавче визначення поняття «насильницький
злочин» відсутнє, але цим поняттям широко оперує і наука кримінологія. Відтак
вчені відзначають необхідність виділення
власне кримінально-правового універсального визначення його ознак у теорії права
[1, с. 30].
Не вдаючись до наукової полеміки, але
вивчивши думки науковців [1, с. 30; 2, с. 86;
3, с. 12; 4, с. 24], з цього приводу зауважимо, що під насильством пропонуємо розуміти умисне діяння, що має на меті завдання
страждань. Під кримінальним насильством
умисне суспільно-небезпечне діяння з метою завдання фізичних, психічних страждань чи смерті іншій людині. А під насильницькою злочинністю історично мінливе,
соціальне та кримінально-правове явище,
яке становить систему форм кримінального
насильства, що існує в певний час на певній
території і має властиві їй кількісні та якісні
показники [5, с. 75].
Оскільки наше дослідження присвячене насильницькій злочинності проти життя та здоров’я особи у сільській місцевості,
ще, як мінімум, один термін потребує вияснення. Сьогодні таке поняття, як сільська місцевість, законодавчо не визначене.
Відповідно до ст. 133 Конституції України
систему
адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна
Республіка Крим, області, райони, міста,
райони в містах, селища і села [6]. Окремі
питання, пов’язані зі статусом адміністративно-територіальних одиниць в Україні,
регулюються законами «Про місцеве самоврядування в Україні» та ін. [7]. З огляду
на те, що селище міського типу (відповідно
до Конституції) має окремий від села статус, можна зробити висновок, що ця адміністративно-територіальна одиниця до сільської місцевості не відноситься. Саме тому
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ми до сільської місцевості відносимо лише
села.
Виходячи із завдань нашого дослідження та на підставі викладеного, можемо
сформулювати таке визначення: насильницькі злочини проти життя та здоров’я
особи у сільській місцевості – це вчинені у
селах умисні суспільно-небезпечні діяння,
метою суб’єкта яких завдання фізичних,
психічних страждань чи смерті особі та становлять загрозу її життю чи здоров’ю.
Так, спробуємо проаналізувати кількісні статистичні показники насильницької
злочинності в сільській місцевості на прикладі Львівської, Тернопільської, ІваноФранківської, Закарпатської та Рівненської
областей.
Рівень злочинності в 2011 р. у Львівській області позначався такими даними:
всього зареєстровано 16293 злочини, у
зв’язку з їхнім вчиненням виявлено 7347
осіб. Тобто на одну виявлену особу припадає в середньому понад два (2,2) злочини, що свідчить про вчинення певною
частиною осіб кількох злочинів. У цей час
в Тернопільській області зареєстровано
5287 злочинів, у зв’язку з їхнім вчиненням
виявлено 2983 особи, тобто на одну виявлену особу припадає близько 1,7 злочинів.
Так само в Івано-Франківській області зареєстровано 5825 злочинів, у зв’язку з їхнім вчиненням виявлено 4071 осіб, тобто
на одну виявлену особу припадає близько
1,4 злочинів. Тоді ж у Закарпатській області зареєстровано 7194 злочини, у зв’язку з
їхнім вчиненням виявлено 3905 осіб, тобто
на одну виявлену особу припадає близько
1,8 злочинів. Нарешті у Рівненській області зареєстровано 7389 злочинів, у зв’язку з
їхнім вчиненням виявлено 4214 осіб, тобто
на одну виявлену особу припадає близько
1,7 злочинів. У загальному по Україні органами внутрішніх справ у 2011 році зареєстровано 515833 злочини, у зв’язку з їхнім
вчиненням виявлено 225517 осіб, тобто на
одну виявлену особу припадає в середньому 2,3 злочини [8].
Дещо інші дані ми отримали про рівень
насильницької злочинності проти життя та
здоров’я особи в сільській місцевості. Так,
наприклад, у 2011 р. у Львівській області
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зареєстровано 261 злочин, передбаченийст. 115-145 КК України, у зв’язку з їхнім
вчиненням виявлено 249 осіб. Тобто на
одну виявлену особу припадає в середньому 0,9 злочину. У Тернопільській області зареєстровано 134 вказаних злочини,
у зв’язку з їхнім вчиненням виявлено 124
особи. Тобто на одну виявлену особу теж
припадає в біля 0,9 злочину. В Івано-Франківській області зареєстровано 165 злочинів, у зв’язку з їхнім вчиненням виявлено
141 особу, тобто на одну виявлену особу
припадає біля 0,8 злочину. У Закарпатській області зареєстровано 251 злочинів,
у зв’язку з їхнім вчиненням виявлено 260
осіб, тобто на одну виявлену особу припадає трохи більше одного злочину. Нарешті
у Рівненській області зареєстровано 187
злочинів, у зв’язку з їхнім вчиненням виявлено 162 особи, тобто на одну виявлену
особу припадає близько 0,8 злочину.
Отже, підсумовуючи наведені дані, відзначимо, що насильницька злочинність
проти життя та здоров’я особи у сільській
місцевості має свої особливості. У вказаній
категорії суспільно-небезпечних діянь кількість злочинів майже збігається з чисельністю осіб, які скоїли злочини. Проте, такі
дані не свідчать про практично стовідсоткове встановлення осіб, які скоїли злочини,
це пояснюється тим, що певна частина осіб
скоїла злочин у групі, а по незначній кількості злочинів невстановлені особи, які їх
скоїли. Внаслідок цього кількість вчинених
кримінально-караних діянь та виявлених
осіб практично збігається.
Відповідно до отриманих результатів
у сільській місцевості серед злочинів проти життя та здоров’я особи найбільш поширеним є умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК). Такі дані
підтвердились в обраних областях протягом досліджуваних років. Так наприклад,
у 2011 р. у Львівській області питома вага
злочинів передбачених ст. 122 КК України відносно усіх злочинів проти життя та
здоров’я особи у сільській місцевості склала
– 45,2 %, у Тернопільській області – 46,3 %,
в Івано-Франківській області – 47,9 %, у Закарпатській області – 51,8 %, у Рівненській
області – 47,6 %.

Надалі в розподілі найбільш поширених злочинів кожна область характеризувалась своїми особливостями. Так, друге
місце у Львівській області займають злочини, передбачені ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження) питома вага
яких склала – 19,5 %, у Тернопільській,
Закарпатській та Рівненській областях на
другому місці злочини, передбачені ст. 121
КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження) – 17,2 %, 14,7 %, 22,5 % відповідно,
в Івано-Франківській області другу позицію
займають злочини, передбачені ст. 129 КК
України (Погроза вбивством) – 15,8 %. Третє місце у Львівській області зайняли злочини передбачені ст. 115 КК України (Умисне
вбивство) – 9,6 %, в Тернопільській, Закарпатській та Рівненській областях злочини
передбачені ст. 125 КК України – 13,4 %,
8,7 %, 9 % відповідно, в Івано-Франківській
області злочини передбачені ст. 128 КК
України (Необережне тяжке або середньої
тяжкості тілесне ушкодження) – 9,7 %.
Якщо ж підсумувати структуру поширення злочинів проти життя та здоров’я
проти особи у сільській місцевості, то виходить, що умисні тілесні ушкодження різних ступенів та умисні вбивства чи погрози їх вчинення разом займають біля 90 %
від усіх вчинених злочинів проти життя та
здоров’я особи у сільській місцевості. Це
дає нам підставити виокремити їх як такі
суспільно-небезпечні діяння, на які, першочергово, потрібно спрямувати запобіжну діяльність ОВС, інших правоохоронних
органів та суспільства.
Продовжуючи попередню тезу, зауважимо, що за умов сучасного розвитку суспільства виникла потреба переосмислення стратегії боротьби зі злочинністю. На
наше переконання в Україні варто ставити
пріоритет не на покарання винних чи залучення значних матеріальних і людських
ресурсів на розслідування злочинів, а на
впровадження комплексної системи запобігання злочинності. Таким чином, саме
запобігання насильницьким злочинам проти життя та здоров’я особи у сільській місцевості, на нашу думку, має стати одним із
основних пріоритетів діяльності правоохоронних органів.

133

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

На думку сучасних українських кримінологів, запобігання злочинності у буквальному розумінні означає діяльність, що
перешкоджає вчиненню злочинів. Це коротке визначення відображає основну мету
запобіжної діяльності — перешкодити вчиненню злочинів, скоротити їхню кількість і
тим самим зменшити розміри злочинності.
Інколи вказується на некоректність застосування терміна «запобігання» щодо злочинності, яка вже існує та, очевидно, ще
довго буде мати місце, а запобігти можна,
мовляв, лише тому, чого ще немає [9, с.138,
10, с.3,8].
Запобігання злочинності як важливий
елемент інтегративної системи організованої протидії злочинності включає в себе
безліч різноманітних запобіжних заходів,
чітких визначень рівнів і напрямів запобіжної діяльності суб’єктів, їх компетенції,
природи самих заходів тощо [11, с. 18].
Запобігання насильницьким злочинам
проти життя та здоров’я особи в сільській
місцевості як різновид соціально-профілактичної діяльності має свій специфічний
предмет та свою конкретну мету. Предмет
становить діяльність щодо перешкоджання
дії детермінантів злочинності, передусім її
причин та сприяючих умов, з метою обмеження, нейтралізації, а за можливістю — й
усунення їх дії. Цим визначається функціональна спільність та змістовний зв’язок усіх
елементів запобіжної діяльності: її сфер,
предмета, цілей, суб’єктів, об’єктів та ін.
Будуючи систему запобігання насильницьким злочинам у сільській місцевості
відповідно, ми віддаємо належне аналізу
причин та умов злочинності у конкретному регіоні. Саме з цією метою ми опитали
працівників ОВС, які обслуговують сільську місцевість, на предмет того, які фактори найбільше впливають на збільшення
насильницької злочинності. Їх відповіді
розподілились наступним чином: на відсутність стійких моральних переконань вказало –11,3 % респондентів, на відсутність
постійних джерел доходів – 42 %, на зниження довіри громадян до органів влади –
1 %, на алкоголізацію населення – 35,3 %,
на наркотизацію неповнолітніх та молоді –
17 %, на неповні сім’ї, в тому числі у зв’язку
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

із міграцію на заробітки за кордон – 18,3 %,
на різке майнове розшарування суспільства – 3,3 %, на негативний вплив засобів
масової інформації – 6,6 %, на збільшення
кількості безпритульних – 1 %, на зниження участі населення в суспільному житті,
в тому числі в протидії злочинності – 8 %,
на великий відсоток безробітних – 52,7 %.
Отже, отримані результати свідчать, що
проблеми матеріального характеру в населення (відсутність постійних джерел доходів, великий відсоток безробітних), найчастіше виступають тими факторами, які
спонукають на вчинення насильницьких
злочинів у сільській місцевості.
Основним суб’єктом попередження та
запобігання злочинам досліджуваної категорії є підрозділи МВС. А. П. Закалюк відзначає, для одних служб запобігання злочинності — одна з основних функцій, яку
вони виконують у процесі своєї діяльності.
Це служби по боротьбі з організованою
злочинністю і корупцією (УБОЗ), кримінальної міліції, у тому числі карного розшуку, державна служба боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ), підрозділи по
боротьбі з незаконним обігом наркотиків
(БНОН) та ін. У їхній профільній діяльності
по боротьбі зі злочинністю у відповідному
напрямі одне з основних місць має посідати
запобігання злочинам спеціально-кримінологічними засобами, передусім групового
та індивідуального спрямування. Слід відзначити, що тривалий період основний обсяг службового часу названих підрозділів
витрачається на виявлення та розкриття
злочинів, а на їх запобігання не вистачає
часу, через що рівень злочинності (а не статистичні показники про неї) фактично не
знижується. Деякі інші служби займаються
запобіганням злочинності у зв’язку з виконанням процесуально-правових обов’язків
(слідчі підрозділи). Окремо слід виділити
служби, які повинні вести роботу щодо запобігання злочинності на стадіях, що передують формуванню злочинного мотиву,
здійснюючи профілактику антисуспільної
спрямованості та криміногенної орієнтації
і мотивації особи. Це: служба громадської
безпеки, а у ній патрульно-постові підрозділи і дільничні інспектори міліції; служба
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дозвільної, реєстраційної та міграційної
роботи; служба безпеки дорожнього руху;
державна служба охорони; приймальникирозподільники та ін. Поки що їхню запобіжно-профілактичну діяльність не можна
визнати предметною, системною та результативною. Вона обмежується, як правило,
виявленням та взяттям на облік осіб, які
допускають правопорушення, та притягненням їх до відповідальності, в основному
адміністративної, у разі вчинення правопорушень [12, С.351-353].
На підставі аналізу наукової літератури, практики роботи правоохоронних органів є всі підстави розподілити систему
запобіжної діяльності за такими рівнями:
1) загальносоціальне запобігання, 2) спеціально-кримінологічне запобігання, 3) індивідуальне запобігання.
Загальносоціальне запобігання насильницькій злочинності у сільській місцевості
ми визначаємо як комплекс перспективних
соціально-економічних і культурно-виховних заходів, спрямованих на подальший
розвиток сільської місцевості та вдосконалення суспільних відносин і усунення
або нейтралізацію разом з тим причин та
умов насильницької злочинності. Тому вирішальна роль у поступовому зменшенні
соціальних суперечностей в усіх сферах
соціального життя належить розумній господарсько-організаційній та культурновиховній діяльності державних органів,
підприємств, установ, громадських організацій. Запобіжний потенціал цієї діяльності
полягає в тому, що вона протидіє негативним явищам і процесам, які сприяють відтворенню або збільшенню рівня злочинів,
стимулює законослухняну поведінку людини. Загальносоціальне запобігання – це
позитивний ефект продуманої соціальної
політики, яка здійснюється не тільки і не
стільки з метою безпосереднього попередження злочинності. Вона спрямована перш
за все на вирішення загальних економічних
і соціальних завдань держави. На наше переконання, загальносоціальне запобігання
насильницькій злочинності у сільській місцевості полягає в тому, що його здійснення
зменшує соціальні суперечності, криміногенне протистояння різних верств населен-

ня, рівень безробіття, підвищує стандарт
життя людей, створює необхідні умови
для легалізованого одержання достатніх
прибутків сільськими жителями, сприяє
побудові міцного фундаменту щодо нормального функціонування всіх соціальних
сфер, виховання та контролю над дітьми
і молоддю, оздоровлення морального клімату в суспільстві, впровадження високих
моральних цінностей у ньому, додержання
демократичних засад та ін.
Особливість соціально-економічних та
культурно-виховних аспектів загальносоціального запобігання насильницькій злочинності у сільській місцевості, на нашу
думку, виявляється в тому, що їх планування і здійснення провадиться не виключно
заради протидії злочинності, а для підвищення матеріального добробуту населення,
його культурного рівня і свідомості. Проведення у державі дійсно соціально спрямованої політики створює економічні, організаційно-управлінські, політичні, правові та
інші передумови для ефективної реалізації
кримінально-правового і спеціально-кримінологічного видів протидії злочинності.
А. О. Йосипів відзначає, тільки загальносоціальні заходи можуть суттєво впливати на причини та умови злочинності у
суспільстві, що ж стосується спеціальнокримінологічних заходів, то вони лише можуть знижувати її рівень [13, с.322].
Отже, загальносоціальне запобігання
насильницькій злочинності у сільській місцевості реалізується не за рахунок чи силами правоохоронних структур, а органами
законодавчої та виконавчої влади. Сьогодні в Україні ми можемо спостерігати ситуацію, коли на законодавчому рівні діють
якісні нормативні акти, що врегульовують
певну сферу суспільних відносин, проте їх
реалізація на практиці майже не відбувається.
Спеціально-кримінологічне запобігання насильницькій злочинності у сільській
місцевості – це сукупність заходів боротьби
з насильницькою злочинністю у сільській
місцевості, змістом яких є різноманітна робота правоохоронних органів, громадських
організацій, сільських громад чи окремих
громадян, спрямована на усунення детер-
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мінантів, що породжують чи сприяють
такій злочинності, а також запобігання
вчиненню злочинів на різних стадіях злочинної поведінки.
Відповідно до результатів нашого дослідження, насильницькі злочини у сільській
місцевості найчастіше (44,3 %) скоюються у
сімейно-побутовій сфері.
Дійсно, значна частина насильницьких
злочинів у сім’ї скоюється під впливом алкоголю, про що ми писали раніше. До профілактики випередження у даній сфері слід
віднести належну роботу органів влади з
регулювання порядку реалізації алкогольних напоїв, пропаганду здорового способу
життя, проте основна робота повинна проводитись самими громадянами в основних
інститутах суспільства – їхніх сім’ях.
На думку правоохоронців, які обслуговують сільську місцевість, необхідні
такі засоби вдосконалення та підвищення
ефективності системи спеціальних заходів профілактики пияцтва та алкоголізму
в сільській місцевості: збільшити трудову
зайнятість населення – 62,3 %; зміна структури вживання спиртних напоїв шляхом
скорочення продажів міцних спиртних напоїв – 31,3 %; підтримка та розвиток руху
за здоровий спосіб життя – 19 %; розширення мережі наркологічних кабінетів –
0,7 %.
Формуючи шляхи запобігання насильницьким злочинам у сільській місцевості,
чільне місце повинна зайняти боротьба з
алкоголізмом. Саме у вказаній сфері ситуація з цього приводу вкрай негативна. Алкоголь часто вживає переважна більшість
працездатного населення села. Формуються негативні тенденції щодо споживання
спиртових напоїв неповнолітніми. Все це
катастрофічно позначається на генофонді
українського села.
До набору спеціальних засобів діяльності суб’єктів запобігання насильницьким
злочинам слід включати:
–– здійснення постійного соціального
контролю за обстановкою у сімейно-подружній сфері і сфері дозвілля шляхом виявлення мотивів криміногенної поведінки,
постановки на профілактичний облік конфліктуючих осіб і вироблення конкретних
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

організаційно-управлінських,
педагогічних, психологічних, правових засобів їх
усунення або послаблення ступеня конфліктного напруження;
–– орієнтація правоохоронних органів
на превентивну роботу з молоддю;
–– ефективне застосування Закону
України «Про попередження насильства в
сім’ї»;
–– обмеження практики застосування
такого покарання, як позбавлення волі, і
доцільність заміни його альтернативними
видами покарань;
–– створення електронно-пошукової
системи «Насильство» для обліку злочинів
проти особи та централізованої автоматизованої системи обліку прикмет невпізнаних трупів тощо [14, С.98-99].
Не останнє місце, серед проблем роботи
у сільській місцевості, займає віддаленість
окремих населених пунктів від основного
місця розташування органів міліції та інших правоохоронних органів. Практично
четверта частина (23%) опитаних практичних працівників вказала, що згадана
причина виступає найбільш вагомою причиною латентності насильницької злочинності у сільській місцевості. Для організації
роботи в даному напрямку, на нашу думку,
необхідне покращення матеріально-технічного оснащення правоохоронних органів,
які обслуговують сільську місцевість, або
розширення штату.
Звичайно, вирішення цих завдань неможливе без підняття на якісно новий рівень економічного потенціалу села та країни в цілому. Проте у цьому напрямку варто
діяти, оскільки через жалюгідний рівень
існування, люди частіше вдаються до протиправних дій, а отже, щодня гинуть або
травмуються люди, ламаються їхні долі.
На сьогодні, на нашу думку, у суспільстві назріла практична потреба у створенні єдиного нормативно-правового акта
щодо запобігання злочинам. Такий акт
мав би включати в себе не лише організацію та порядок запобігання насильницьким злочинам у сільській місцевості, але й
охоплювати всі види злочинних проявів
та охоплювати усю територію держави. За
підтримку створення вказаного документа
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висловилась більшість (61,3 %) опитаних
працівників ОВС.
Працівники правоохоронних органів
не лише підтримали ідею створення нормативно-правового акту про запобігання злочинам, але й переважна більшість висловили поряд із цим необхідність існування
“Концепції державної системи запобігання
злочинності в Україні”.
Індивідуальне запобігання насильницьким злочинам.
Індивідуальне запобігання насильницьким злочинам, вчинюваним у сільській
місцевості, – різновид запобігання насильницькій злочинності у сільській місцевості
щодо конкретної особи. Тобто індивідуальне запобігання становить ту частину запобіжної діяльності, яка здійснюється на стадії, котра передує виникненню злочинного
наміру. Усунення небезпеки потенційного
злочину – головне завдання індивідуального запобігання.
До об’єктів індивідуального запобігання насильницьким злочинам в сільській
місцевості ми можемо віднести: поведінку
та спосіб життя осіб з високою імовірністю вчинення злочину; соціальні елементи
їх особистості, які відображають антисуспільну спрямованість; соціально значущі
при формуванні і реалізації останньої деякі психофізичні особливості; несприятливі
умови оточуючого таку особу середовища
та життєвого укладу селян; інші довготривалі обставини, які створюють причини чи
підсилюють умови вчинення суспільно-небезпечних діянь.
Ми переконані, що дієва система запобігання насильницьким злочинам чи то у
сільській місцевості, чи у містах може існувати лише за тих умов, коли буде проводитись відповідна робота в основних інститутах суспільства – сім’ях. Правоохоронні
органи, хоча і мають обов’язок запобігання
злочинам, проте моральне та правосвідоме
становлення громадян повинно сформуватися у процесі сімейного виховання.
Не дивно, що навіть працівники ОВС,
які обслуговують сільську місцевість, винесли на перше місце за ефективністю засоби сімейного виховання (35 %), друге місце
зайняли загальносоціальні засоби – 24,3 %,

третє – спеціально-кримінологічні засоби –
21 % та останнє – засоби релігійного виховання – 19,7 %.
Вважаємо, що практичний інтерес буде
мати класифікація суб’єктів, побудована
щодо окремих видів індивідуального запобігання насильницьким злочинам. Вона
буде включати наступні групи:
1. Суб’єктів раннього індивідуального запобігання насильницьким злочинам,
до яких відносяться служби і підрозділи
МВС (кримінальна міліція у справах дітей,
служба дільничних інспекторів міліції); комісії у справах неповнолітніх; служби для
неповнолітніх, які потребують соціальної
реабілітації, у структурі органів соціального захисту; спеціальні навчально - виховні
установи відкритого типу для неповнолітніх, які вчинили правопорушення; центри
соціальної реабілітації для осіб, затриманих
за бродяжництво та жебракування; секції
опорних пунктів правопорядку.
2. Суб’єктів безпосереднього запобігання злочинам, до яких відносяться служби
і підрозділи МВС (карний розшук, відділи
по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, слідчі підрозділи, та ін); органи прокуратури; суд.
3. Суб’єктів пенітенціарного запобігання злочинності, до яких відносяться установи з виконання кримінальних покарань
(виправні колонії різного типу); інспекції
виправних робіт ОВС; спеціальні установи
з виконання примусових заходів виховного
характеру, які застосовуються до неповнолітніх.
4. Суб’єктів постпенітенціарного запобігання злочинам, до яких відносяться підрозділи МВС (служба дільничних інспекторів міліції); центри соціальної реабілітації;
церква, громадські організації.
Висновки
1. Насильство – це умисне діяння, що має
на меті завдання страждань. Кримінальне
насильство – це умисне суспільно-небезпечне діяння з метою завдання фізичних, психічних страждань чи смерті іншій людині.
Насильницькі злочини – це передбачені
Кримінальним кодексом умисні суспільнонебезпечні діяння, метою суб’єкта яких є
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завдання фізичних, психічних страждань
чи смерті іншій людині.
2. Насильницькі злочини проти життя
та здоров’я особи у сільській місцевості – це
вчинені у селах умисні суспільно-небезпечні діяння, метою суб’єкта яких є завдання
фізичних, психічних страждань чи смерті особі та становлять загрозу її життю чи
здоров’ю.
3. Відповідно до отриманих результатів
у сільській місцевості серед злочинів проти
життя та здоров’я особи найбільш поширеним є умисне середньої тяжкості тілесне
ушкодження (ст. 122 КК). Такі дані підтвердились в обраних областях протягом
досліджуваних років. Велика частка тілесних ушкоджень різних ступенів в структурі
насильницької злочинності є ознакою значного поширення “кулачного права” у сільській місцевості.
4. Серед суб’єктів запобігання злочинності особливе місце належить органам Міністерства внутрішніх справ, які не тільки
самі здійснюють спеціальні запобіжні заходи, а й забезпечують проведення таких
заходів іншими спеціальними органами та
установами, створюють для цієї діяльності сприятливі умови та використовують їх
можливості.
5. Система запобігання насильницьким
злочинам проти життя та здоров’я особи у
сільській місцевості повинна включати: загальносоціальне запобігання насильницький злочинності у сільській місцевості – це
комплекс перспективних соціально-економічних і культурно-виховних заходів, спрямованих на подальший розвиток сільської
місцевості та вдосконалення суспільних
відносин з метою усунення причин та умов
насильницької злочинності; спеціальнокримінологічне запобігання насильницькій злочинності у сільській місцевості – це
сукупність заходів боротьби з насильницькою злочинністю у сільській місцевості,
змістом яких є різноманітна робота правоохоронних органів, громадських організацій, сільських громад чи окремих громадян,
спрямована на усунення детермінантів, що
породжують чи сприяють такій злочинності, а також запобігання вчиненню злочинів
на різних стадіях злочинної поведінки; інªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

дивідуальне запобігання насильницьким
злочинам, вчинюваним у сільській місцевості, – різновид запобігання насильницькій злочинності у сільській місцевості щодо
конкретної особи, поведінка якої вступає
в конфлікт з правовими нормами. Індивідуальне запобігання насильницьким злочинам полягає у застосуванні загальносоціальних і спеціально-кримінологічних
заходів щодо окремої людини з метою запобігти вчиненню нею злочину.
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SUMMARY
The author analyzes the current state of
violent crime in rural areas in, considering
sovremennіe tendencies of its development and offers adekvatnіe way of preventing it. Also, the author examines the levels of such warnings chereh
prism of contemporary violent crime. Above all,
the author made an analysis and comparison of
the concepts of “violence” and “violent crime”,
in the context of modern views on the problems
danuyu scientists criminologists.
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У статті автор аналізує стан сучасної насильницької злочинності в сільській місцевості, надає сучасні тенденції її розвитку та пропонує адекватні шляхи її запобігання. Також
автор надає рівні такого запобігання через
призму сучасної насильницької злочинності в
сільській місцевості. До того ж розглядаються та співставляються поняття «насилля»
та «насильницька злочинність» тощо в контексті сучасних підходів вчених кримінологівв
до вказаної проблематики.
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ÊÐÈÆÀÍÎÂÑÜÊÈÉ Àíàòîë³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,
àñèñòåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó Íàâ÷àëüíî -íàóêîâîãî ²íñòèòóòó
ïðàâà òà ïñèõîëîã³¿ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»
Исследуется вопрос применения наказания за совершение пытки; определяется целесообразность мер освобождения от уголовного
наказания лиц, совершивших преступление,
предусмотренное ст. 127 УК Украины; исследуются случаи назначения наказания
в пределах, определенных санкцией, а также наказание ниже самой низкой границы,
установленной в санкции статьи Особенной
части УК Украины.
Ключові слова: кримінальна відповідальність,
катування, покарання, санкція.

Постановка проблеми
Покарання є реальним заходом впливу (позбавляє злочинця благ, які він мав, і
виражає негативну оцінку його діяння від
імені держави) щодо реального злочинця,
який вчинив суспільно-небезпечне діяння, та має на меті не лише обмеження прав
та свобод винного, але й виправлення та
перевиховання засуджених у дусі точного
виконання законів, а також попередження
вчинення нових злочинів [1, с. 116 – 142].
Дослідження проблем, пов’язаних із
призначенням покарання, в тому числі за
вчинення катування, має важливе значення для з’ясування місця і ролі покарання
у протидії злочинності, вибору найбільш
доцільних засобів впливу на осіб, що порушили кримінально-правові заборони
відповідних суспільно-небезпечних дій,
а також подальше вдосконалення кримінального законодавства.
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Стан дослідження
На сьогодні відсутні будь-які фундаментальні дослідження, в яких комплексно
розглядалась проблема призначення покарання за катування. Лише окремі аспекти цієї проблеми розглядались у працях
Л.І. Скреклі [2], Г.Н. Телесніцького [3],
однак, незважаючи на це, проблеми кримінальної відповідальності за відповідний
злочин не знайшли належного відображення в юридичній літературі. Зокрема,
не аналізувалися випадки доцільності чи
недоцільності заходів звільнення від відбування покарання за вчинення аналізованого посягання, а також не з’ясовувались
обставини, які обтяжують чи пом’якшують
покарання та їх вплив на призначення покарання.
Тому основним завданням цієї статті
є дослідження проблем застосування покарання за вчинення злочину, передбаченого ст. 127 КК України.
Виклад основного матеріалу дослідження
Як відомо, при віднесенні тих чи інших
злочинів до категорії тяжких, особливо
тяжких законодавець враховує як характер, так і ступінь їх суспільної небезпеки,
показником яких є санкція відповідної
кримінально-правової норми. Відповідно,
відносна тяжкість злочинів відображається в розмірах найбільш тяжкого виду покарання, передбаченого санкціями від-
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повідних статей Особливої частини КК
України. З аналізу санкції, яка передбачає
відповідальність за катування, випливає,
що за ступенем суспільної небезпеки таке
посягання є злочином середньої тяжкості
(ч.1 ст. 127 КК України) та тяжким (ч. 2
ст. 127 КК України). Відповідно, у санкції
ч.1 ст. 127 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від
двох до п’яти років, натомість, у санкції ч.2
ст. 127 КК України – від п’яти до десяти
років. З вищевказаного випливає, що катування характеризується високим ступенем суспільної небезпеки.
Дослідження питання призначення покарання за вчинення катування, передбачає, насамперед, проведення узагальнення
кримінальних проваджень, розглянутих
судами України, про відповідні злочини.
Перш ніж перейти до такого узагальнення, слід відзначити, що нами опрацьовано
матеріали 50 кримінальних проваджень у
справах про катування, розглянутих судами України, за якими постановлено обвинувальні вироки, та всі матеріали стосовно
справ цієї категорії, внесені до Єдиного
реєстру судових рішень України.
Тож з’ясуємо, яке покарання за вчинення катування призначається відповідним особам, а також його вид та строк.
Слід зазначити, що міра ефективності покарання у протидії злочинності має встановлюватися за допомогою певних критеріїв, під якими слід розуміти відповідні
показники, якими вимірюють повноту досягнення його мети [4, с. 61-62]. Водночас,
проблема вибору критеріїв ефективності
покарання у протидії злочинності є однією
із найбільш важливих і складних при вивченні ефективності застосування кримінально-правових норм у протидії злочинності. У Постанові Пленуму Верховного
Суду України «Про практику призначення
судами кримінального покарання» від 24
жовтня 2003 р. - №7 вказується, що при
визначені ступеня тяжкості суспільно-небезпечного діяння суди повинні виходити
не лише з класифікації злочинів (ст. 12 КК
України), а також з особливостей конкретного посягання й обставин його вчинення
(форми вини, мотиву і мети, способу, стадії

вчинення злочинів, кількості епізодів злочинної діяльності, характеру і ступеня наслідків, що настали, тощо) .
Із проаналізованих вироків лише у 52%
випадках суди застосовували покарання за
вчинення катування, визначені санкцією.
Окрім того, суди за вчинення аналізованих злочинів в абсолютній більшості випадків призначають покарання ближче до
мінімальної межі санкції (62 %), а також середнє в межах санкції покарання (26 % випадків засуджених). Як приклад, наведемо
вирок Менського районного суду Чернігівської області від 10 вересня 2008 року.
Так, підсудний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов до господарського двору потерпілого з метою вчинити
дії, що суперечать його волі, а саме зізнатися у вчиненні крадіжки коня. Знаходячись у господарському дворі, підсудний
умисно наніс удар ногою в область грудної
клітини, в обличчя потерпілого, вимагаючи від останнього зізнання у вчиненні крадіжки коня. Продовжуючи свою злочинну
діяльність, підсудний умисно, шляхом нанесення побоїв та мучення, зв’язав ноги
потерпілого шнуром, із застосуванням фізичної сили, підвісив його ногами за металеву трубу, утримуючи в такому положенні близько 20 хвилин, при цьому наносив
удари по тілу потерпілого. Не отримавши
зізнання в скоєнні крадіжки, підсудний
звільнив останнього з підвішеного стану,
та наніс металевим прутом умисно удар по
правій руці потерпілого.
У результаті катування, злочинець
умисно заподіяв потерпілому тілесні
ушкодження у вигляді: закритої черепномозгової травми - струсу головного мозку,
множинних синців забою м’яких тканин
голови, які згідно з висновком експерта
відносяться до категорії легких тілесних
ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, закритого перелому
правої ліктьової кістки в проксимальному відділі без зміщення, які відносяться
до категорії середнього ступеня тяжкості,
за ознакою тривалості розладу здоров’я на
термін більше 3 тижнів. На підставі наведеного суд визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 127
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КК України та призначив йому покарання
у виді трьох років позбавлення волі [5].
Середнє в межах санкції ч.1 ст. 127 КК
України було призначене покарання за
вчинення катування щодо малолітнього
вироком Солом’янського районного суду
м. Києва від 3 червня 2010 року. Злочин
було вчинено за наступних обставин: під
час спільного проживання, підсудний систематично, з періодичністю приблизно раз
на два тижні, застосовував до співмешканки сина від першого шлюбу малолітнього
потерпілого заходи заподіяння сильного
фізичного болю, фізичного та морального
страждання шляхом нанесення останньому побоїв, мучення та інших насильницьких дій, які проявлялись у нанесенні побоїв шкіряним ремнем, гумовим шлангом,
молотком. Окрім того, його злочинні дії
полягали у забороні нормального сну малолітнього, незабезпеченні нормальних
умов необхідних для життя малолітнього,
позбавленні останнього протягом грудня 2008 року - січня 2009 року їжі, тепла,
утриманні в шкідливих для здоров’я умовах, виставляючи його посеред ночі на вулицю, де останній змушений був ночувати
у собачій конурі.
Так, 29 січня 2009 року о 18 год. 00 хв.,
знаходячись у підсобному приміщенні на
території автогосподарства, підсудний,
після того, як потерпілий ослухався останнього, взяв шкіряний ремінь та почав наносити ним удари по його тілу. Після чого
в пориві гніву, продовжуючи свої умисні
злочинні дії, направлені на катування малолітнього, взявши гумовий шланг продовжив спричиняти ним удари малолітньому. А по закінченні, розвівши пакет
чорного меленого перцю в стакані води
змусив його випити цю суміш.
Згідно з висновком судово-медичної
експертизи виявлено тілесні ушкодження
у вигляді множинних синців тулуба верхніх та нижніх кінцівок. Такі ушкодження
спричинені тупими предметами та за характером відносяться до легких тілесних
ушкоджень (за критерієм тривалості розладу здоров’я). За вчинення вищевказаного суд призначив злочинцю покарання
у виді трьох років позбавлення волі [6].
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

Таке рішення суду навряд чи можна назвати справедливим, оскільки злочинець
систематично застосовував до малолітнього потерпілого фізичне та психічне насильство, що в подальшому для нього матиме
відповідні негативні наслідки, але разом
із тим воно формально не суперечить КК
України, оскільки у ч.1 ст. 127 КК України
передбачена міра покарання у розмірі від
2 до 5-ти років позбавлення волі, тобто покарання призначене у межах санкції відповідної статті.
У Загальній частині КК України зазначається, що особі, яка вчинила злочин, має
бути призначене покарання, необхідне і
достатнє для її виправлення та запобігання новим злочинам (ч. 2 ст. 65). Відповідно дотримання судовими органами цих
вимог гарантуватиме, що при призначенні
покарання його вид та розмір буде необхідним і достатнім для досягнення мети,
яку поставив законодавець, тобто відповідатиме тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням обставин, що пом’якшують або
обтяжують покарання.
Обираючи винному вид та строк покарання за вчинення злочину, передбаченого ст. 127 КК України, суди враховують
особу винного та обставини, що обтяжують
та пом’якшують покарання. Д. С. Азаров
пише, що «вимога враховувати особу винного жодним чином не конкретизована
- у законі абсолютно не визначено, яким
чином суд має брати до уваги особистісні
риси злочинця, як певна риса має впливати на рішення про застосування чи відмову
в застосуванні ст. 69 КК України» [7, с. 60].
До обставин, що обтяжують покарання
за вчинення катування, суди, як правило,
відносять вчинення злочину особою, що
перебувала у стані алкогольного сп’яніння
або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів (71 %), вчинення злочину групою осіб
за попередньою змовою (30%), вчинення
злочину особою повторно та рецидив злочинів (2%), вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату (2%).
У теорії кримінального права з цього
приводу Л.І.Скрекля пише, що в осіб, що
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вчиняють злочини, ознакою складів яких
є жорстокість, «викривлене» бачення норм
поведінки. Тому досить цинічно виглядає
щирість каяття підсудних, а також бажання активного сприяння розкриттю злочину, оскільки для вчинення таких злочинів
потрібна неабияка воля, психологічна та
фізична готовність спричинення страждань потерпілому. У подальшому, цей науковець пише, що для того, щоб уникнути
«повноцінного» покарання чи не кожен
злочинець вдаватиме каяття, а також намагатиметься відшкодувати збитки потерпілому. Тому автор пропонує суспільну небезпечність винного враховувати не лише
після його затримання, але й в момент вчинення злочину (його поведінку, знаряддя
вчинення злочину, тривалість та інтенсивність заподіяння страждань) [2, с. 145].
Відповідно,
серед
обставин,
які
пом’якшують покарання при вчиненні катування, суд, як правило, враховує такі:
з’явлення із зізнанням, щире каяття або
активне сприяння розкриттю злочину
(67%), вчинення злочину неповнолітнім
(4%), добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди
(13 %) тощо.
Оцінюючи застосування положень
КК України при розгляді судами кримінальних проваджень, в тому числі й про
катування, слід констатувати, що суди в
окремих випадках необґрунтовано призначають покарання, при цьому не враховуючи обтяжуючих обставин. З цього приводу наведемо приклад із судової практики
України. Так, група осіб, за попередньою
змовою, нанесли численні удари руками
та ногами в різні частини тіла потерпілого, примусили його викопати яму та лягти
в неї та прикидали землею, вставили квітки в землю, зімітувавши при цьому могилу
останнього, справили на нього природні
потреби, обмочивши його сечею, розірвали на ньому одяг та насильно вставили
дерев’яну палицю в анальний отвір потерпілого. Окрім того, розпочавши побиття,
шляхом наказування втягнули двох неповнолітніх у свою злочинну діяльність, що
виразилася у вчиненні ними хуліганства
та катування потерпілого.

Обставинами, що пом’якшують покарання винних, суд визнав їх щире каяття,
активне сприяння розкриттю злочинів та
повне відшкодування заподіяних збитків.
Разом із тим, до обставин, які обтяжують
покарання, суд не відніс вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою,
а також те, що один із винних мав судимість за вчинення злочину, передбаченого
ч.1 ст.309 КК України, а тільки зазначив,
що двоє злочинців перебували у стані алкогольного сп’яніння [8]. У зв’язку з цим,
суд прийняв рішення засудити злочинців
за вчинення хуліганства (ч.2 ст. 296), катування (ч.2 ст. 127), втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304) та шляхом часткового складання призначених
покарань визначити остаточну міру покарання у виді штрафу. Таке рішення суду
не можна назвати справедливим, оскільки особи вчинили кілька злочинів. Окрім
того, видається, обставини, що обтяжують
покарання, «переважають» обставини, що
пом’якшують покарання. Водночас, таке
рішення суду відповідає КК України, відповідно до якого суд, умотивувавши своє
рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті, за наявності кількох обставин, що пом’якшують покарання
та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину (ч.1 ст. 69 КК України). З
цього приводу слід погодитися з позицією
В.О. Навроцького, який стверджує, що
чим більша довіра законодавця до суддівського корпусу, тим більші межі похибки
він допускає при індивідуалізації відповідальності – допускає велику «вилку» між
мінімумом і максимумом покарання, вводить абстрактно сформульовані підстави
звільнення від кримінального покарання
[9, с.300].
Від розміру санкцій залежить також
застосування інституту звільнення від відбування покарання. Аналіз практики показав, що у 43 % випадках суди звільняють
осіб за вчинення катування від покарання
з випробуванням. Суд може прийняти таке
рішення, оскільки у ч.4 ст. 74 КК України
вказується, що особа, яка вчинила злочин
невеликої або середньої тяжкості (ч.1 ст. 127
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КК України), може бути за вироком суду
звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна
вважати суспільно небезпечною.
Разом із тим дослідження проблем індивідуалізації кримінальної відповідальності дає підстави для висунення гіпотези
про те, що за сучасного стану вітчизняного
судочинства призначення більш м’якого
покарання, ніж це передбачено законом,
чи звільнення від кримінального покарання з випробуванням, не завжди відбувається законно та обґрунтовано. Така
практика особливо негативно позначається на обґрунтованості вироків, якими
призначено більш м’яке покарання, ніж
це передбачено законом, що обтяжується
нечіткістю приписів, передбачених у ст. 69
КК України. Вони сформульовані у спосіб,
який певною мірою провокує неоднакове,
а іноді - відверто спотворене застосування
відповідних норм» [7, с. 60].
Як приклад, наведемо вирок Ужгородського міськрайонного суду. Так, винний
більше восьми годин, не даючи потерпілій
їжі та води, наносив їй численні удари руками та ногами по обличчю, грудній клітці, спині, а також змушував її в оголеному
та побитому виді цілувати йому ноги. При
цьому процес знущання над потерпілою
фіксував на відеокамеру свого мобільного телефону. Після цього злочинець примусив потерпілу неодноразово вступити з
ним в оральний статевий акт, чим самим
задовольнив свою статеву пристрасть неприродним способом [10].
За вчинення катування (ч.1 ст. 127
КК України) та задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ч.1 ст. 153
КК України), суд призначив злочинцю покарання у виді позбавлення волі строком
на 3 роки. В подальшому, на підставі ст. 75
КК України суд прийняв рішення звільнити засудженого від відбування покарання,
якщо він протягом іспитового строку в три
роки не вчинить нового злочину. Таке рішення суду ще раз наштовхує на думку,
що одним із недоліків практики судів є неповне та необ’єктивне встановлення усіх
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

обставин справи, що часто призводить до
звільнення справжніх злочинців.
Висновки
Аналізуючи судову практику за вчинення злочину, передбаченого ст. 127 КК
України, можна стверджувати про відносну поширеність відповідних посягань.
Разом із тим призначення більш м’якого
покарання, ніж це передбачено кримінальним законом, чи звільнення від кримінального покарання, не завжди відбувається законно та обґрунтовано. Окрім
того, застосування інституту звільнення
від кримінального покарання в окремих
випадках нерідко призводить до фактичної безкарності злочинців, унеможливлює
досягнення цілей кримінальної відповідальності та не дозволяє уникнути небезпеки, що загрожує.
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України.

SUMMARY
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В статье отражен опыт зарубежных
правоохранительных институций в предотвращении террористической деятельности.
Раскрыты основные стратегические подходы антитеррористической деятельности и
нормотворческая практика ряда зарубежных стран. Предложены пути использования зарубежного опыта в отечественной
антитеррористической деятельности.
Ключові слова. Тероризм, терористичні загрози,
антитерористична діяльність, сили охорони правопорядку.

Протягом ХІХ-ХХ століть тероризм
пройшов шлях від одиничних випадків до
високоорганізованих груп, які функціонують не лише в одній країні. На думку експертів, на сьогодні в різних країнах світу
існує понад сто наймасштабніших терористичних організацій, що підтримують між
собою тісні зв’язки. За усю історію людства
тероризм ніколи не привертав стільки уваги, як нині, коли терористичні акти становлять таку суспільну небезпеку, та є небезпечними за формами свого прояву та за
методами, які застосовуються терористами.
Збільшення розриву між соціальними
групами як у середині країн, так і в міжнародному масштабі, швидка зміна технологічних поколінь, глибока комерціалізація
всіх сторін життя сучасного суспільства, що
призводить до занепаду морально-духовних основ – все це сприяє активізації тероризму у світі. Особливістю цього явища на
сьогодні є все більше зростання тероризму
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

політичного, релігійного та кримінального,
тероризму внутрішньодержавного та міжнародного [1, с. 46; 2].
Думки про наявність серйозних загроз
з боку міжнародного тероризму для безпеки держави та окремих громадян все активніше промовляються як у вітчизняній
[3–10], так і в зарубіжній науковій літературі [11–19]. Так, Г. Дж. Берман звертає
увагу на те, що світова спільнота, система
світового права, що його супроводжують,
права людини та справедливість знаходяться під загрозою екстремістів різних
світових культур [20, с. 13]. Масштабні акти
міжнародного тероризму вимушують національні органи державної влади розробляти та вживати дієві заходи по боротьбі з
тероризмом, пов’язані з внесенням змін до
національного законодавства низки країн
з відповідним обмеженням прав і свобод
громадян [21, с. 461].
Раніше тероризм не був таким глобальним феноменом, але останніми роками відбулася його глобалізація та універсалізація.
Він охоплює різні країни і регіони світу,
змінюючи форми прояву та методи терористичної діяльності. Центр терористичної
активності переміщувався від країн Латинської Америки, Японії, Туреччини, Іспанії
та Італії.
Світовий досвід по боротьбі з тероризмом свідчить, що боротьба з цим негативним явищем лише на рівні однієї країни не
має жодних перспектив. Тому, незважаючи
на різноманітні прояви тероризму й екс-
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тремізму, більшість країн світу вже усвідомлює небезпеку цих явищ, як загрозу їх
внутрішній та зовнішній безпеці. Загроза
безпеці особистості, суспільству і держави
обумовила більшість країн світу до розробки та прийняття законодавства по боротьбі
з тероризмом і створенню спеціальних антитерористичних підрозділів.
Не повторюючи змісту першого розділу нашого наукового дослідження коротко
проілюструємо розвиток терористичних
акцій на прикладі кінця ХІХ – початку ХХ
століття.
Так, у 1894 р. італійський анархіст вбив
французького президента Саді Крано. У
1897 р. інший смертельно поранив Єлизавету Австрійську. У 1900 р. вбито короля
Італії Умберто І, а у 1901 р. – президента
США Уільяма Мак-Кінлі [22, с. 3]. Наведене свідчить про те, що тероризм давно
став глобальною проблемою для політиків,
спецслужб та правоохоронний органів різних країн, що стикаються з низкою правових, організаційних, матеріально-технічних проблем, які створюють перешкоди
щодо ефективної роботи по запобіганню,
виявленню та припиненню тероризму.
В.Є. Петрищев зазначає, що багато зарубіжних країн світу з метою протидії тероризму створюють нормативно-правову
базу антитерористичної спрямованості [23,
с. 11]. Такий шлях протидії тероризму є
ефективним, тому вважаємо, що для підвищення рівня ефективності боротьби з тероризмом, Україні необхідне запровадження
комплексного, систематизованого антитерористичного законодавства, яке б повністю відповідало сьогоденню та не суперечило міжнародно-правовим нормам
(див., наприклад, КК ФРН [24]).
Першими почали приймати нормативні акти по боротьбі з тероризмом : США
(Закон «Про боротьбу з тероризмом і про
ефективність Закону про вищий захід покарання», 1996 р.), Іспанія (Закон «Про
боротьбу з тероризмом», 1987 р.), Франція
(«Про боротьбу з тероризмом і посяганнями на державну безпеку», 1986 р.), Великобританія («Про запобігання тероризму»,
1989 р.), Федеративна Республіка Німеччина («Про боротьбу з тероризмом», 1986

р.) [25, с. 17]. Прийняття вказаних законів було зумовлено перш за все з великою
кількістю фактів вчинення терористичних
актів. Отже, перейдемо до аналізу антитерористичної діяльності деяких країн світу.
Провідні позиції в антитерористичній
діяльності посідають США. Саме ця держава має «Національну стратегію протидії
тероризму» та «Національний план дій»,
який визначає цілі, поставлені перед урядом США в царині протидії терористичним
загрозам, розмежовує сфери відповідальності федеральних міністерств та відомств
в цій сфері та визначає для кожного з них
перелік пріоритетних завдань.
Після терактів 11 вересня 2001 р. у США
прийнято закон від 26 жовтня 2001 р. «Про
надання додаткових повноважень спеціальним службам у сфері боротьби з тероризмом», який значно розширив нормативно-правові межі здійснення оперативної
діяльності. Спрощена процедура отримання санкції на проведення оперативнотехнічних заходів, зокрема на контроль
телефонних розмов та зняття інформації з
технічних каналів зв’язку. В обґрунтуванні
завдань оперативно-технічних заходів достатньо вказати, що цей захід необхідний
для проведення розслідування, направленого на захист від міжнародного тероризму або іноземної розвідувальної діяльності.
Поліції надано право затримувати нелегальних мігрантів, підозрюваних у здійсненні терористичної діяльності, строком
до семи днів без пред’явлення обвинувачення [26, c. 396–397; 27].
Основним органом у сфері боротьби з
тероризмом відповідно до Директиви Президента США № 39 1995 р. є Міністерство
юстиції, а безпосередніми організаторами
цієї діяльності визначені Федеральне бюро
розслідувань (далі – ФБР), Департамент
кримінальних злочинів, Служба імміграції
та натуралізації, Управління по боротьбі з
незаконним розповсюдженням наркотиків.
Ця директива встановлює, що ФБР є
провідним оперативно-слідчим органом
та наділене всіма повноваженнями щодо
боротьби з тероризмом на території США.
Одним із специфічних повноважень ФБР
є провадження за спеціальними згодами
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президента щодо арешту осіб, які переховуються за межами США, терористів, які
здійснили тяжкі злочини проти американських громадян, об’єктів або інтересів, а також їх примусової доставки у США [28].
У Великобританії закон «Про протидію
тероризму», прийнятий у 2006 р., встановлює більш жорсткі заходи, до них зараховано: затримання від 14 до 28 діб, кримінальна відповідальність за підбурювання і
прославлення тероризму, терористичні дії,
здійснювані не лише на території сполученого королівства, але й за її межами. Правоохоронним органам надано право проводити огляд (обшук) будь-якої власності, що
належить чи знаходиться під контролем
підозрюваних, насамперед у внутрішніх
водах Великобританії. Крім того, правоохоронним органом згідно з зазначеним законом надано право обмежувати в не судовому порядку переміщення і контакти осіб,
підозрюваних у тероризмі, шляхом їх утримання під домашнім арештом без права залишати житло протягом 18 годин. Пізніше,
ця норма переглядалася колегією лордівсуддів, яка є (вищою) судовою інстанцією
Великобританії на зразок її відповідності
основним правам і свободам та підтвердила
її законність, встановивши дане обмеження
в межах 16 годин [26, с. 388-389]. Наведений факт доводить правильність суджень
щодо введення до КУпАП [29] статті 18827
«Невиконання в районі проведення антитерористичної операції законного розпорядження особи, що проводить зазначену
операцію».
Крім законодавчого закріплення антитерористичних заходів, Великобританія
має спеціальні формування, до компетенції яких належить боротьба з тероризмом.
Ці антитерористичні підрозділи входять
до складу регулярних збройних сил. Серед них провідне місце посідає Британська
спеціальна повітряна служба (Special Air
Service, або SAS), яка створена за задумом
офіцера британського командос Девіда
Стерлінга, котрий у 1940 р. запропонував
операцію по знищенню авіації «Оси» в Лівії
силами підрозділу з 65 осіб [30, с. 35].
На початку 70-х років ХХ століття в
одному з полків SAS було виділено спеціªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

альне формування для антитерористичної діяльності Counter Revolution Warfare
Squadron – CRW. Основний антитерористичний загін SAS є командою спеціальних
проектів, близько 80 осіб (чотири загони
по 20 осіб). Кожний черговий взвод містить
у собі підрозділ спостереження, снайпера
та групу захвату. Також у складі SAS є відділ досліджень операцій, який зобов’язано
вирішувати тактичні питання по боротьбі
з тероризмом та розроблювати спеціальні
обладнання. До бойової підготовки співробітників SAS входить: тренування з використанням зброї, прийомів рукопашного
бою у ході тренувальних циклів. Всі заняття проводяться в умовах, максимально наближених до бойових [30, с. 18-19].
Ще одним представником розвинутого
антитерористичного законодавства є Італія. Так, відповідно до закону Італії «Про
боротьбу з тероризмом», істотно спрощені
процедури прийняття рішень судовими
органами щодо блокування рахунків недержавних організацій, підозрюваних у
зв’язках з терористами, і одержання санкції на негласний слуховий контроль їх переговорів. Компетентним органам надано
право на застосування без обмеження запису систем аудіо- і відеоконтролю, встановлених на приватних і державних об’єктах.
Одне з визначальних місць для оперативності у складних ситуаціях, пов’язаних
із протидією злочинності, відіграє закон
Італії від 15 лютого 1980 р. «Про термінові заходи з охорони демократичного порядку і громадської безпеки», який надав
компетентним органам право у деяких випадках отримувати за телефоном у прокурора санкцію на проведення обшуку чи на
арешт [26, с. 392-393].
Правоохоронна система Італії має в
своєму складі низку спеціальних підрозділів, до яких належить спеціальна штурмова група Корпуса Карабінерів (Grupp
Intervento Speciale GIS) та тактичний підрозділ державної поліції (Nucleo Operativo
Centrale di Sicurezza NOCS).
Спеціальна штурмова група є спеціальним підрозділом, який здійснює проведення антитерористичних операцій, звільнення заручників, боротьбу з угонами літаків,
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викраденням людей, особливо небезпечними злочинцями. МВС Італії може доручити
цьому спецпідрозділу проведення операції
щодо звільнення заручників у літаках, кораблях, потягах, автобусах і в будівлях. Їх
пріоритетним завданням є прикриття чи
захист життєво важливих об’єктів від терористів і забезпечення безпеки при проведенні міжнародних зустрічей.
Тактичний підрозділ державної поліції,
засновано МВС Італії у 1974 р. як спеціальний мобілізаційний підрозділ по боротьбі з тероризмом. Він бере активну участь
у боротьбі проти незаконних озброєних
формувань, організованої злочинності й
тероризму на території Італії. Основними функціями цього підрозділу є: силове
звільнення заручників у випадку, якщо
інші засоби не є ефективними; проведення
тактичних операцій у сільському і міському
секторі з метою захоплення і нейтралізації
терористів і кримінальних злочинців, які
знаходяться у розшуку; тактична підготовка офіцерів поліції; забезпечення безпеки
та захист VIP – персон [30, с. 34-35].
Іспанія є прикладом, коли система національного законодавства не містить у собі спеціального закону, що регламентує боротьбу
з тероризмом. Порядок діяльності правоохоронних органів країни та обмежування прав
підозрюваних у тероризмі визначається
кримінальним кодексом. Проте це суттєво
не вплинуло на створення ефективної антитерористичної безпеки.
На початку 70-х років ХХ століття, коли
почалися негативні тенденції у вигляді терористичних актів по всьому світу, Іспанія
не стала винятком. У країні почалося зростання тероризму національних меншин.
Ідеологія тероризму орієнтувалася на марксизм, маоїзм та інші доктрини. Терористи
діяли у більшості національних районів Іспанії. Одним з найнебезпечніших, який існує і до сьогодні є «Країна Басків і Свобода»
– ЕТА – сформована у 1962 р. на з’їзді лівих
націоналістів, які мали на меті створення
самостійної держави. У 1960-х рр. вони розпочинають практику вибухів поліцейських
дільниць, казарм, залізничних станцій та
колій, замахів чиновників. Саме це змусило
уряд Іспанії ініціювати створення спеціаль-

них підрозділів, які мали змогу ефективно
боротися з цим негативним явищем.
Основним антитерористичним підрозділом іспанських спецслужб є група спеціальних операцій (GEO, Grupo Especiale para
los Operaciones). Вона була сформована іспанським урядом як поліцейський антитерористичний підрозділ, у якому проходять
службу висококваліфіковані спеціалісти
спецслужб Іспанії. Спеціальний підрозділ
GEO входить до складу Національної поліції Іспанії.
Значний час підготовки GEO займає
відпрацювання індивідуальних та групових
тактичних дій у кризових ситуаціях (штурм
будівлі, літака, морського судна, автомобіля), навчання мистецтву та застосування
рукопашного бою. Досвід проведення спеціальних операцій свідчить, що оперативна
обстановка часом змушує бійців штурмової
групи здійснювати силове затримання терористів із застосуванням прийомів рукопашного бою.
Однією з важливіших функцій GEO є
охорона посольств Іспанії в умовах надзвичайного стану та в деяких випадках забезпечення безпеки вищих посадових осіб [30,
с. 42-44].
Значний досвід боротьби з тероризмом
має Ізраїль. Останнім часом пріоритетними
напрямами держави в цій сфері стали: розвідка, оперативні можливості щодо контртероризму та захисту. Здійснення розвідки
ґрунтується на людському факторі, а не на
технічній розвідці. Прикладами контртерористичної стратегії Ізраїлю є рейди до
Тунісу та вторгнення до Лівану у 1982 р.
Для протидії терористичним акціям у
структурі Служби безпеки Ізраїлю створено орган «Шабак», на який покладаються
завдання з контролю за здійсненням встановленого для територій, які постійно є
об’єктами скоєння терористичних актів,
режиму та недопущення проникнення на
території Ізраїлю терористичних груп через смугу припинення вогню. При надходженні інформації про знаходження у тому
чи іншому районі осіб, підозрюваних у терористичної діяльності, група співробітників «Шабак» у складі 4–5 осіб у штатському
проникають туди та вживають заходів щодо
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затримання терористів або їх знешкодження [28, с. 245-246].
Однак у структурі служби безпеки Ізраїлю існує ще один спеціальний контртерористичний підрозділ під назвою «Саерет
Миткаль», який відрізняється надзвичайною агресивністю, високою мобільністю,
вмінням ініціативно мислити в оперативній ситуації [28, с. 31]. Прикладом участі
цього підрозділу в боротьбі з тероризмом є
проведена 4 липня 1976 р. операція «Джонатан» по звільненню єврейських заручників, які утримувалися палестинськими та
західнонімецькими терористами в угандійському аеропорту Ендебс [28, с. 246].
У межах даного підрозділу вважаємо за
доцільне детально проаналізувати досвід
боротьби з тероризмом який мається у РФ.
РФ зіткнулася з внутрішніми проявами
тероризму ще за часів існування Російської
імперії. Про це свідчать історичні події,
коли група активістів протягом майже 60ти років здійснювала замахи на державних
діячів. Подібні факти відбувалися і під час
існування СРСР, коли здійснено невдалі
спроби терористичних актів проти перших осіб держави. Нині в РФ також відбуваються подібні випадки, однак вони вже
направлені не проти керівників держави, а
населення країни (вибух житлового будинку у м. Каспійську, внаслідок чого загинуло
68 осіб з них – 21 дитина;. вибух житлового
будинку в м. Москва у 1999 р тощо) [31, с. 322-323, 331].
Наприкінці ХХ століття Росія переживала велику кризу, в 1990-х роках набула
розвитку організована злочинність, що
створила сприятливі умови для розвитку
терористичної діяльності. Це змусило законодавців розширити сферу правового регулювання протидії тероризму та прийняти
25 липня 1998 р. першого Закону РФ «Про
боротьбу з тероризмом» [32].
Однак, цей закон мав певні суттєві недоліки. У ньому не було врегульовано ряду
питань щодо розширення прав суб’єктів,
які здійснюють боротьбу з тероризмом,
загальної профілактики тероризму як самостійної галузі правового регулювання.
У результаті цього профілактика тероризму
стала розглядатися як допоміжний засіб, а
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

пріоритетною стала боротьба з організаторами та виконавцями терористичних актів
[34, с. 45-46].
У 2006 р. було прийнято новий Федеральний закон РФ «Про боротьбу з тероризмом» [34; 35], який мав більш повне визначення тероризму як ідеології насилля
та практики впливу на прийняття рішення
органами державної влади, органами місцевого самоврядування або міжнародними
організаціями, пов’язані з залякування населення та (або) іншими формами протиправних насильницьких дій.
Новий закон з профілактики тероризму
вже визначався як пріоритетний напрямок
діяльності держави. Протидія тероризму
дотепер розглядається як діяльність держави і суспільства по трьох основних напрямах: профілактика тероризму – це виявлення і усунення причин, які породжують
терористичні акти; боротьба з тероризмом
– це спеціальні заходи по виявленню, запобіганню, припиненню, розкриттю і розслідуванню терористичних актів; мінімізація
та (або) ліквідація проявів тероризму.
Також у зазначеному законі переглянута державна система протидії терористичної діяльності. Раніше ст. 6 Федерального закону РФ «По боротьбі з тероризмом»
1998 року [32] виділяла особливу групу органів державної влади, які безпосередньо
беруть участь у боротьбі з тероризмом, однак у ході проведення адміністративної реформи структура органів виконавчої влади
перетворилася на динамічну, значно змінивши функції, завдання і мету діяльності,
вказаних органів. Це неминуче призводить
до зміни й у системі суб’єктів протидії тероризму [35].
Ч. 4 ст. 5 цього Закону містить норми,
які регулюють процес координації діяльності органів державної влади з органами
місцевого самоврядування щодо протидії
тероризму. Це міжвідомчі антитерористичні комісії і комітети, які створюються на
різних рівнях влади в РФ. Слід зауважити,
що ці комісії довели свою ефективність при
проведені відповідних заходів, які направлені на попередження та припинення терористичних актів у регіонах РФ.
Відповідно до чинного законодавства
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провідну роль у антитерористичній системі РФ відіграє Президент РФ, який визначає: основні напрями державної політики в
сфері протидії тероризму; встановлює компетенцію федеральних органів виконавчої
влади, керівництво діяльністю яких він
здійснює, по боротьбі з тероризмом; приймає рішення у встановленому порядку
про використання за межами території РФ
формувань Збройних Сил РФ і підрозділів
спеціального призначення для боротьби з
терористичною діяльністю, здійснюваною
проти РФ чи громадян РФ або осіб без громадянства, постійно проживаючих у РФ.
Це свідчить про те, що Президент формує
антитерористичну систему й може активізувати її роботу, провести реорганізацію системи суб’єктів чи делегування повноважень
тому чи іншому суб’єкту протидії тероризму, виходячи зі складності ситуації в країні. Саме Укази Президента РФ є одними
з головних нормативно-правових актів, що
створюють антитерористичну систему РФ.
Так, наприклад, Указом Президента РФ від
15.02.2006 №116 створено Національний
антитерористичний комітет, до складу якого включені керівники майже всіх органів
виконавчої влади. Також згідно з цим указом можуть створюватися антитерористичні комісії, завданнями яких є координація
діяльності та мінімізація і ліквідація наслідків тероризму органами виконавчої влади
та іншими органами (органами місцевого
самоврядування, адміністрацією підприємств державної форми власності тощо).
Одним з провідних суб’єктів протидії
тероризму є МВС РФ, яке є органом виконавчої влади, що здійснює функції по
розробці й реалізації державної політики
та нормативно-правовому регулюванню
у сфері внутрішніх справ. У зв’язку з проведенням реформування структури МВС
РФ провідну роль в антитерористичній
системі відіграє Департамент по протидії
екстремізму, який створено відповідно до
Указу Президента РФ від 6 вересня 2008 р.
№ 1316 та наказу МВС РФ від 31 жовтня
2008 р. № 940 [36]. Розглядуваний підрозділ створено на базі Департаменту з організованою злочинністю і тероризмом. Такі
структурні зміни міністерства обумовлені

тим, що ДБОЗТ дублював функції кримінального розшуку та служби боротьби з
економічною злочинністю. Відповідно до
указу, Департамент виконує функції головного оперативного підрозділу у системі
МВС РФ по боротьбі з екстремізмом, а також забезпечення безпеки осіб, які підлягають державному захисту.
Основними завданнями ДПЕ МВС Росії є:
– участь у формуванні державної політики, встановленої сфери діяльності;
– участь у вдосконаленні нормативноправового регулювання у встановленій галузі діяльності;
– організація боротьби зі злочинами
екстремістського спрямування;
– організаційно-методичне управління
підрозділами по протидії екстремізму головних управлінь МВС РФ по федеральним
округам, міністерствам внутрішніх справ,
головних управлінь, управлінь внутрішніх
справ по суб’єктам РФ, управлінь внутрішніх справ на залізничному, водному та повітряному транспорті, управлінь (відділів)
внутрішніх справ у закритих адміністративно-територіальних утвореннях, на особо важливих та режимних об’єктах.
Такі суттєві реформи свідчать, що загальноприйнятний зміст поняття «тероризм» і «екстремізм», які сприймаються
суспільством як синоніми, є різними поняттями. Так, згідно зі ст. 205 КК РФ [37],
тероризм – це здійснення вибухів, підпалів
чи інших дій, створення небезпеки загибелі людей або настання інших суспільно-небезпечних наслідків, якщо ці дії здійсненні
з метою порушення громадської безпеки,
погрози населення, або здійснення впливу
на прийняття рішень органів влади. А під
злочинами екстремістського направлення,
згідно зі ст. 2821 КК РФ [37] (організація
екстремістського співтовариства), розуміється злочин, здійснений за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної
чи релігійної ненависті, або за мотивами
ненависті чи ворожнечі у відношенні якоїнебудь соціальної групи.
Звідси бачимо, що екстремізм є більш
широким поняттям, на відміну від тероризму, яке поєднує не лише тактично сплано-

151

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

вані терористичні акції з використанням
сучасних технічних засобів, зброї тощо, але
й більш розповсюджені, оскільки масові
організовані акції націоналістів, футбольних фанатів, релігійних фанатиків з використанням не тільки бомб, зброї, але й ножів, бейсбольних біт, пляшок з горючими
речовинами тощо. Українське національне
законодавство, на жаль, не має норм, які б
встановлювали визначення екстремізму та
не встановлювали відповідальності за цей
вид суспільно небезпечної діяльності. Тому
вважаємо за доцільне – встановити відповідальність за прояв екстремізму та розробити проект Закону України «Про протидію
екстремізму», що підвищить профілактику
злочинів терористичного характеру.
Для протидії проявам екстремізму та
тероризму до структури МВС РФ входять
спеціальні підрозділи, до завдання яких
є застосування заходів боротьби з тероризмом та організованою злочинністю.
До цих спеціальних підрозділів належать:
ЗМОП, СВШР, ЗМСП. Основними підрозділами, можливості яких застосовуються у
боротьбі з тероризмом, є ЗМОН та СВШР.
Співробітники цих підрозділів проходять
підготовку аналогічну іншим підрозділам,
що беруть участь у боротьбі з тероризмом
та організованою злочинністю. У програму підготовки входить навчання спуску на
мотузці, по стіні споруди або десантування
з вертольоту на землю, застосування огнестрільної зброї, рукопашного бою та інших
видів бойової та спеціальної підготовки [31,
с. 27-29]. У разі виникнення надзвичайної
ситуації кримінального характеру, до яких
можна віднести злочини терористичного
спрямування, як правило, організується
проведення спільної контртерористичної
операції з використанням сил і засобів спеціальних підрозділів швидкого реагування.
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що іноземний досвід в сфері протидії терористичним проявам може бути використаний національним законодавцем
та правоохоронними органами (силами
охорони правопорядку). Ефективне вирішення цього завдання можливе на підставі обґрунтованої концепції, що передбачає
пріоритетні напрямки, найбільш прості
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

шляхи та засоби її впровадження в діяльність правоохоронних органів України, а
також перспективні наслідки запровадження іноземного досвіду.
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АНОТАЦІЯ
У статті відображено досвід зарубіжних
правоохоронних інституцій у запобіганні терористичній діяльності. Розкрито основні
стратегічні підходи антитерористичної діяльності та нормотворча практика низки
зарубіжних країн. Запропоновано шляхи використання зарубіжного досвіду у вітчизняній
антитерористичній діяльності.

SUMMARY
The article reflects the experience of foreign
law-enforcement institutions concerning the prevention of terroristic activity. The work also discloses the main strategically approaches to antiterroristic activity, as well as legislative expertise
of the range of foreign countries. The article suggests some ways to use international experience in
national anti-terroristic activity.
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ÊÓÐÅËÜ×ÓÊ Ìàêñèì Âàëåíòèíîâè÷ - ñòóäåíò Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì.Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè
джає безліч чинників, серед яких кризовий
стан економіки, недосконалість податкового
законодавства, небажання більшості фізичних та юридичних осіб витрачати гроші на
сумнівні, з їх точки зору, переваги захисту
від певних ризиків. Поряд з цим одним з
найбільш деструктивних чинників є криміналізація страхового ринку, проявом якого
є страхове шахрайство[6].
Із набуттям Україною незалежності економічні й соціальні перетворення, що відбуваються нині, зумовили необхідність побудови адекватної системи страхування, яка
б стала надійним захистом для юридичних і
фізичних осіб від матеріальних втрат, спричинених стихійним лихом, нещасним випадком чи іншими ризиковими обставинами[11].

В статье рассматриваются вопросы
сущности и возникновения мошенничества,
его влияние на появление страхового мошенничества. В работе систематизированы подходы к пониманию мошенничества и
страхового мошенничества, их определение,
исторические периоды распространения и
возникновения законодательных норм о противодействии страховому мошенничеству,
сформированы современные методы противодействия.
В результате проведенного исследования предложено определение страхового мошенничества, историческую периодизацию
становления и распространения страхового
мошенничества, а также систематизированный перечень методов противодействия
страховому мошенничеству, акцентировано
внимание на необходимость создания специализированного бюро историй случаев страхового мошенничества на национальном
уровне и его сотрудничество с европейскими
аналогами.
Ключові слова: шахрайство, страхове шахрайство, фінансовий злочин, методи протидії шахрайству

Постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями
Розвиток страхового ринку – одна з найважливіших умов становлення ефективної
вітчизняної економіки. Проте формуванню
сучасного страхового середовища перешко-

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор
Страхове шахрайство є однією з найбільш проблемних ланок розвитку страхового ринку, але суттєвих розробок в цьому
напрямі не здійснено.
Більше того, будь-які дослідження в цій
сфері не носять системного характеру і, як
правило, спираються лише на розгляд гучних справ та випадків. Це значно обмежує
можливості аналізу обсягів страхового шахрайства.
Інформація, яка поширюється страховими компаніями, на жаль, не заслуговує особливої довіри, адже найбільш відомі страхо-

155

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

вики прагнуть дещо знизити кількісні показники втрат від шахрайства щоб не завдати
шкоди іміджу, у той час як дрібні компанії
навпаки можуть невиправдано завищувати
свої збитки від шахраїв з метою уникнення
фінансових зобов’язань перед державою.
Тим не менше, окремі дослідники намагались вирішити частину проблемних питань
цієї сфери, серед яких слід відзначити праці
В. Базилевича, О. Барановського, Н. Внукової, С. Осадця[8 ].
Мета дослідження – обґрунтування поняття страхового шахрайства, систематизація підходів до його визначення та форм
протидії.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів
Шахрайство - це злочин, який здавна відомий у всьому світі та в історії будь-якого
суспільства є невід’ємним супутником торговельних відносин, ринку в цілому[16 ].
А відтак в Україні його найбільш широке
поширення пов’язане з періодом становлення централізованої держави, розвитком економічних і торговельних зв’язків, зміцненням внутрішніх і міжнародних ринків.
Перше страхове шахрайство було відмічене в середньовіччі – гільдійсько-цехове
страхування (Х - XIV ст.). Середньовічне
страхування порівняно з античним відрізнялось широким страховим забезпеченням[17 ].
У XI-XVI століттях основним правовим
документом, що регулює майнові відносини, була Руська Правда. Поряд зі злочинами
проти особистості в ній згадувалися майнові
злочини: розбій, крадіжка («татьба»), самовільне користування чужим майном і т.д.
Однак ні поняття обману, ні пов’язаного з
ним поняття шахрайства Руська Правда не
містить [13].
Нині існує два підходи до визначення
поняття «шахрайство». Перший підхід з
правової точки зазначений у Кримінальному Кодексі України, шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою і розглядається як злочин проти
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

власності [1, с. 88]. Другий підхід формує
поняття страхового шахрайства з дослідницької точки зору - шахрайство – це обман,
навмисне введення в оману або приховування факту, що має істотне значення, з метою доведення іншої людини до того, щоб
укласти або отримати від укладення договору; одержання фінансової переваги особою,
яка навмисно обдурює іншу особу шляхом
подання неправдивих відомостей про себе.
В цілому принципових розбіжностей в визначенні «шахрайства» немає.
Найбільш дискурсивними питаннями
залишаються визначення страхового шахрайства, засоби боротьби із страховим шахрайством і, особливо, їх попередження.
Тому постає необхідність у систематизації джерел страхового шахрайства поряд із
аналізом закордонного досвіду розв’язання
подібних проблем (табл. 1.). [8 ].
Здійснивши дослідження поняття «страхового шахрайства», ми дійшли до висновку, що існує два підходи до цього поняття.
Перший підхід обґрунтовується з правового
боку, страхове шахрайство - це поведінка
суб’єктів договору страхування, спрямована
на отримання страхувальником страхового відшкодування шляхом обману або зловживання довірою, або внесення меншою,
ніж необхідно при нормальному аналізі ризику, страхової премії (страхового внеску),
а також приховування важливої інформації при укладанні або в період дії договору
страхування, а також відмова страховика
від виплати страхового відшкодування без
належних, що випливають із закону та правил страхування підстав або гарантій, у результаті чого суб’єкти договору страхування отримують можливість незаконно і безоплатно звертати його на свою користь[20 ].
Другий підхід економічний його визначає Барановський О.І. Страхове шахрайство – це здобуття страхувальником страхового відшкодування шляхом обману або
зловживання довірою, або внесення меншої
ніж необхідно, при нормальній оцінці ризиків, страхової премії, а також приховування
важливої інформації при висновку або в період дії договору страхування.[2].
Визначено, що ці два підходи принципових розбіжностей не мають.
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Таблиця 1.
Розкриття терміну «Страхове шахрайство» в літературних джерелах*
№
Джерело
з/п
1 2
Проблеми страхового шахрайства та практика його
уникнення/ В. Л. Пластун //
Економіка: проблеми теорії
1
та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254: В
6т.–Т.ІІ.–Дніпропетровськ:
ДНУ, 2009.С. 477-488.
«Відмивання
грошей»: сутність та шляхи
запобігання / О. І. Бара2
новський. - Харків: Форт,
2003. - 472 с. [2, с. 401]

3

4

5

6

Страховое мошенничество:
Правовая оценка, практика
выявления и методы пресечения / М. С. Жилкина. – М.:
ВолтерсКлувер, 2005. – 192 с.
[3, с. 3]
Страхове шахрайство: характерні особливості /А. В. Ткачук // Бизнес и безопасность. – 2006. – № 6. –С. 21–22 [10, С. 21]
Уголовный кодекс Польши
/ под ред. А.И. Лукашова,
Н.Ф. Кузнецовой. — СПб.:
Юридический центр Пресс,
2001. – 236 с. [7, с. 180]
Мошенничество в сфере
страхования / Корсунский
Д.М. Журнал «Страховое
дело», 2002, №7, С. 47 - 49 [5,
С. 48]

Власна розробка автора

Визначення
3
Cтрахове шахрайство – це протиправна поведінка
суб’єктів договору страхування, внаслідок чого суб’єкти
договору страхування отримують можливість незаконно і безоплатно обертати капітал на свою користь.

Страхове шахрайство – це здобуття страхувальником страхового відшкодування шляхом обману або
зловживання довірою, або внесення меншої ніж
необхідно, при нормальній оцінці ризиків, страхової
премії, а також приховування важливої інформації при
висновку або в період дії договору страхування.
Страховое мошенничество – это умышленное преступление, направленное на обман страховой компании
и совершенное страхователем с целью необоснованного обогащения за счет страховщика путем искажения информации об объекте страхования, совершения
действий, направленных на наступление страхового
случая или увеличение суммы страхового возмещения.
Страхове шахрайство – хитрий і спритний обман;
заволодіння індивідуальним майном громадян або набуття права на майно шляхом обману або зловживання довірою.
Страховое мошенничество - это действия, с целью получения компенсации по договору страхования вызывая происшествие, которое явится основанием для выплаты такой компенсации.
Страховое мошенничество – это поведение субъектов
договора страхования, направленное на получение
страхового возмещения или отказ от его выплат без
должных на то оснований, вытекающих из закона или
правил страхования, а также внесение меньшей, чем
необходимо при нормальном анализе риска, страховой премии или сокрытие важной информации при
заключении договора страхования, в результате чего
появляется незаконная прибыль.

Шахрайство (у фінансово-грошових відносинах) є найбільш динамічним видом тіньової діяльності, оскільки темпи його по-

ширення і охоплення ним різноманітних
сфер життєдіяльності значно випереджають
темпи формування законодавчої бази, що

157

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Нормативні акти, що регулюють питання страхового шахрайства*
№
з/п

Нормативне джерело

Таблиця 2

Стислий зміст

Кримінальний кодекс України Цей закон був першим нормативним актом, у яковід 2 березня 2015р Ст..190 му викладені загальні правові характеристика і по1 «Шахрайство» [1]
карання шахрайства. У законі зазначено поняття
шахрайства, види шахрайства, види покарання за
здійснення шахрайства.
Кримінальний кодекс України У даній статі надається визначення «шахрайство з
2 від 2 березня 2015 рСт..222 фінансовими ресурсами», об’єкт, предмет, об’єктивна
«Шахрайство з фінансовими сторона шахрайства, види шахрайств з фінансовими
ресурсами»[1]
ресурсами, суб’єктивна сторона шахрайства,
*Власна розробка автора

повинна регулювати і контролювати, а також і стимулювати його розвиток [4, с.133].
Протягом довгого часу страхове шахрайство не було проблемою страхового ринку України[14 ].
Це було пов’язано з тим, що він лише
розвивався і потенційні шахраї ще не розуміли, як на цьому можна заробляти.Що
стосується страхових компаній, то у них не
було достатньо інформації і статистичних
даних відносно збитків від шахрайських дій,
які вони могли б надавати один одному.
Свою роль грав і низький рівень інформованості з даної проблеми в державних та
правоохоронних органах (Табл. 2) [14 ].
Страхове шахрайство відбувається в області, пов’язаний з укладенням, дією та виконанням договорів про обов’язкове або добровільне страхуванні[12 ].
Його особливість, порівняно з шахрайством в інших сферах суспільного життя, заснована на тому, що винний шляхом обману
або зловживання довірою:
- порушує відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб
при настанні певних наслідків (страхового
випадку) за рахунок грошових фондів, що
формуються сплачених ними страхових внесків (страхових премій);
- витягує з цього незаконну матеріальну
вигоду, одночасно завдаючи майновий збиток законним власникам або власникам[18 ].
Предметом страхового шахрайства в
основному виступає майно у вигляді грошових коштів (страхових виплат, страхових
внесків, страхових премій).
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

Об’єкт страхового шахрайства - це
суспільні відносини, пов’язані з укладанням договорів страхування і виконанням
зобов’язань за ними (виплатою страхового
відшкодування або забезпечення).Суб’єкт
страхового шахрайства, як і суб’єкт будьякого іншого шахрайства, - це завжди фізична особа[12 ].
Шахрайство у сфері страхування може
бути класифіковано за різними ознаками ,
які мають суттєве значення при ідентифікації можливих загроз для суб’єктів страхових
відносин.[ 9].
Таким чином, серед найбільш популярних мотивів здійснення страхового шахрайства найчастіше зустрічаються наступні:
- бажання скористатися випадком для
здобуття максимуму компенсації;
- бажання повернути гроші, витрачені
на страхові внески;
- жалість до самого себе, коли здобуття відшкодування є своєрідною формою моральної компенсації за життєві невдачі;
- користь, коли здобуття відшкодування є єдиним джерелом заробітку;
- можливість не здійснювати страхових виплат і перекласти відповідальність на
страхувальника;
- повне або часткове привласнення
страхових внесків страхувальників з метою
додаткової наживи (з боку працівників страхових компаній)[6 ].
У якості причин латентності страхових
шахрайств фактично виявляються дві групи
факторів - це, з одного боку, небажання страховиків доводити справу до кримінального
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переслідування або його фінансово-економічна неефективність (нерентабельність)[3 ].
І з іншого боку, невиявлення подібних
фактів взагалі, тобто випадки, коли шахраєві
вдалося отримати від страховика незаконну
виплату і уникнути покарання.Повторюваність шахрайств теж досить велика, особливо в Україні. Якщо за кордоном обмін даними про недобросовісних страхувальників (а
також агентах, експертів, лікарів, ремонтних та сервісних службах) між страховими
організаціями налагоджений досить добре,
і все одно це не позбавляє від рецидивів, то
в нашій країні контроль ще слабший. У цілому одиничний випадок обману страхової
компанії частіше підпадає під дію цивільноправових [3,c. 8].
Кваліфікація шахрайства на стадіях дії
договору:
1. На стадії укладання договору незаконні дії потенційних шахраїв можуть бути
спрямовані на:
- Приховування істотних обставин,
що мають значення для визначення ступеня ризику настання страхового випадку та
визначення розміру страхового тарифу, повідомлення завідомо неправдивих відомостей;
- Завищення вартості застраховане
майно;
- Пред’явлення представникам страховика для огляду та оцінки майна, що не
належить страхувальникові, що не зберігається фактично в даному приміщенні;
- Укладення договору страхування на
фактично неіснуючий об’єкт (реально неіснуюче майно, співробітники підприємства,
які не значаться в штатному розкладі, тощо);
- Пред’явлення недійсних або підроблених документів на застрахованого майна;
- Подвійне страхування (одночасне
укладання договорів майнового страхування з двома і більше страховиками);
- Укладання договору після фактичного настання страхового випадку;
- Страхування об’єкта, який не може
бути застрахований за даним видом страхування, за правилами даної компанії і т.п.;
- Змова з представником страховика,
який укладає договір, для спільного вчи-

нення всіх перерахованих вище дій; схилення представника страховика до порушення
своїх посадових обов’язків.
2. У період дії договору шахрайські є дії
(бездіяльність):
- звернення за послугами, не передбаченими даним видом страхового покриття, і
їх незаконне отримання (наприклад, у змові
з лікарем з медичного страхування або працівником автосервісу з автострахування);
- неповідомлення страховика про істотні обставини, що впливають на збільшення ризику по застрахованому об’єкту, про
зміну складу, вартості, місцезнаходження
застрахованого майна;
- порушення правил страхування, техніки безпеки при експлуатації небезпечних
об’єктів та т.п.
3. При зверненні за страховою виплатою
шахрайські дії можуть включати:
- умисні дії, спрямовані на настання
страхового випадку або збільшення його негативних наслідків;
- спотворення інформації про обставини настання події, що визначається як
страховий випадок, його причини та наслідки, обсяг та характер завданих збитків;
1. Приховування обставин, що свідчать про те, що страхувальник (вигодонабувач) міг попередити страховий випадок
або зменшити його наслідки, але не зробив
цього, або не вжив усіх належних заходів
для порятунку майна (обов’язок прийняття
яких на нього покладалася умовами страхування), або не прийняв заходів для забезпечення можливості пред’явлення страховиком позову в порядку суброгації до
винуватця страхового випадку (хоча такий
обов’язок на нього покладалася умовами
страхування), а також неповідомлення страховику про отримання компенсації від винуватця страхового випадку [3].
- Завідомо неправдиве повідомлення
про страховий випадок;
- Інсценування й імітація страхового
випадку;
- Провокація страхового випадку третіми особами (при страхуванні відповідальності);
- Пред’явлення вимог по відшкодуванню вартості майна, яке на момент стра-
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Таблиця 3
Етапи протидії страхових компаній зі страховим шахрайством*
Етапи
Характеристика
1
2
Перший Кількість страхових випадків є невеликою і суттєво не зростає. Для усунення
наслідків страхової злочинності страховики часто
йдуть шляхом підвищення страхових тарифів, особливо в ризиковому
страхуванні. Водночас у злочинних структурах зростає зацікавленість страхуванням.
Другий
Характеризується тим, що кількість страхових випадків зростає,стає помітною
і відчутною. Страхові компанії вдаються до певних захисних дій, але страхові
злочинці в основному залишаються безкарними, оскільки кримінальні справи практично не порушуються. Повноцінної інформації про страхові злочини
дуже мало, але вона з’являється частіше.
Третій
Характеризується зростанням кількості страхових злочинів.
Шахрайством у страхуванні займається все більше осіб. Починають
формуватися організовані злочинні групи, що спеціалізуються на цих злочинах.
У зв’язку із цим страховики починають взаємне співробітництво, обмінюються
інформацією, ведуть спільні реєстри і бази даних. На цьому етапі починають
створюватися групи для дослідження і класифікації страхових злочинів і боротьби з ними.
Ч е т в е р - злочини в страховій сфері суттєво впливають на фінансовий стан
тий
страховиків. Злочинці виходять за межі однієї держави і часто діють у складі
транснаціональних груп. Посилюється корупція в середовищі працівників
страхових компаній, поліцейських, медпрацівників, митників.
*Складено автором на основі [9, с. 3]
хового випадку фактично не знаходилося на
застрахованій (постраждалій) території і не
було пошкоджено;
- підміна об’єкта страхування або його
частин;
- включення в суму збитку витрат на
лікування або ремонт, що не відносяться до
необхідних внаслідок страхового випадку, а
також оцінка товарів і послуг за завищеними цінами;
- пред’явлення на підтвердження страхового випадку недійсних або підроблених
документів, у тому числі страхових полісів;
- внесення виправлень у документи (у
тому числі в страховий поліс): дати страхового випадку або періоду дії договору, сум,
умов страхування та ін.;
- змова з фахівцями страховика, що
здійснюють експертизу та оцінку збитку, що
беруть участь у складанні страхового акта,
що приймають рішення про виплату і т.п;
2.Змова з третіми особами, що підписують документи, що пред’являються на підтвердження страхового випадку[3].
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

Наведений перелік можливих дій дозволяє виділити в загальному масиві шахрайств два різновиди – заплановане і спонтанне[12].
Спонтанне шахрайство виникає, як правило, на стадії звернення в страхову компанію за виплатою по реальному страховому
випадку, що страхувальник (вигодонабувач)
сприймає як хороший привід збагатитися за
рахунок страховика[ 19].
Заплановане шахрайство зароджується на будь-якій стадії життєвого циклу договору страхування, в тому числі і перед
укладенням договору; об’єктом злочинних
зазіхань можуть бути багатострахові організації; розмір привласнюються шахраєм сум
вельми великий. Безумовно, частіше виявляється спонтанне шахрайство, у той час як
підвищену суспільну небезпеку несе заплановане [12 ].
Таким чином, страхове шахрайство – це
суспільно-небезпечне діяння, що здійснюється страхувальником (вигодонабувачем)
одноосібно або при співучасті представни-
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ків страхової компанії чи інших осіб при
укладанні договору страхування або в період його дії і що виражається в розкраданні
чужого майна (коштів страхової компанії)
або придбанні права на них шляхом обману
або зловживання довірою[12].
У залежності від етапів розвитку страхового ринку страхове шахрайство і напрями
протидії йому мають певні прояви (табл.3)
[9, с. 3].
Україна знаходиться на перехідному етапі між другим і третім. Це пов’язано з тим,
що кількість страхових шахрайств зростає,
але в більшості випадків шахраї залишаються безкарними[8 ].
В Україні на сьогодні одними з головних
чинників існування страхового шахрайства
є відсутність кваліфікованих фахівців, які
можуть вести ефективну боротьбу з наслідками шахрайських дій і не знання зарубіжного досвіду відносно прикладів боротьби з
ними[14 ].
Останнім часом найбільш поширеними
зловживаннями з боку страхувальників є фінансові махінації у майновому, особистому,
медичному, автострахуванні, страхуванні
виїжджаючих за кордон та страхуванні від
нещасного випадку Попри значні зусилля
страховиків та регуляторів, оцінити масштаби зловживань страхувальників надзвичайно складно. За оцінками експертів, близько
25 % всіх страхових виплат в Україні відбувається в результаті фінансових зловживань
страхувальників, при цьому 10 % від цієї
суми належить страховим виплатам за договорами автострахування. Щороку вітчизняна страхова галузь у результаті фінансових
правопорушень втрачає близько 600 млн.
грн. [11; с.238].
В Україні кількість «шахрайських» виплат фахівці оцінюють в середньому в 1015% від усіх виплат. За іншими даними, на
частку шахраїв припадає 20-30% виплат[18].
Однак судити про достовірність цих оцінок досить складно, оскільки при аналізі
не завжди поділяються виплати шахраям і
просто необґрунтовані виплати в розумінні
цивільного законодавства[12 ].
Крім того, показник серйозно коливається в різних видах страхування та страхових
продуктах. У ряді видів страхування витра-

ти страховика на оплату шахрайських претензій можуть становити до 50% сукупних
виплат страхового відшкодування (забезпечення), без урахування витрат, пов’язаних з
витратами страхової компанії на експертизу, судові витрати, вартість листування і т.п.
В інших видах випадки шахрайства поодинокі[ 12].
Найбільш часто зустрічаються форми
шахрайських дій у різних видах страхування, а саме:
1) Шахрайство в страхуванні від нещасного випадку.
2) Шахрайство в страхуванні життя.
3) Шахрайство туристичного страхування
4) Медичне страхування.
5) Шахрайство з майнового страхування.
6)Страхування автотранспортних засобів, КАСКО.
7) ОСАГО.
На сьогоднішній день серйозні дослідження проблеми страхового шахрайства в
Україні досі не проводилися, але багато фахівців провідних страхових компаній легко
можуть назвати найбільш «популярні» види
шахрайства[8 ].
Левова частка шахрайств (70-75%) здійснюється при страхуванні майна, автомобілів і цивільно-правової відповідальності
власників транспортних засобів[15 ].
Істотну роль відіграють протиправні дії
у сфері страхування фінансових ризиків і
медичного страхування[8 ].
На сьогодні в Кримінальному кодексі України (ККУ) немає такого терміну, як
«страхове шахрайство», відповідно, відсутні
й норми, які ставили би цьому злочину жорсткі правові бар’єри.
По статті 190 ККУ всі неправомірні діяння в сфері страхування можна кваліфікувати
як шахрайство.
Воно тягне мінімум на штраф у 850 грн.,
також можуть застосовуватися суспільні роботи строком до 240 годин, виправні роботи
до двох років або навіть обмеження свободи
до трьох років.
Якщо ж шахрайство скоєне в великих
розмірах — більше 4250 грн., зловмисникові
може загрожувати вирок строком від трьох
до восьми років. Якщо на гарячому буде

161

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

спіймана група аферистів і доведені випадки шахрайства у особливо великих розмірах
(> 10,2 тис. грн.), то свободи можна позбутися на 5-12 років з конфіскацією майна.
Правда, всі ці норми украй рідко застосовуються на практиці, і саме безкарністю
фахівці пояснюють нинішній шахрайський
бум.
Висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку
Отже, для ефективної боротьби зі страховою злочинністю потрібні добра воля, бажання страхових компаній обмінюватися інформацією і формування масивів даних про
об’єкти і суб’єктів підвищеного ризику[14 ].
Тим більше, що передумови для цього є.
В Україні на комерційній основі запрацювало перше спеціалізоване бюро страхових історій - представництво російської компанії
«Бюро страхових історій», яка надає свої послуги на нашому ринку через консалтингову
групу «Бізнес-гарант»[ 8].
У бюро беруть участь 33 російських і
32 українських страховики. Спеціалізоване
бюро викликало у учасників ринку інтерес[
8].
Проте не факт, що він трансформується
в реальну співпрацю. Адже конкуренція вимушує страховиків обережно становитися
до розкриття інформації про своїх клієнтів[8 ].
У період розвитку держави, становлення
економіки, становлення страхового ринку,
страхового шахрайства не було, у зв’язку з
тим що сама галузь страхування не була розвинута. Але в історії відзначаються перші
прояви шахрайства задовго до появи страхування. Ці прояви і передували появі страхового шахрайства.
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Одним із основних факторів розвитку
ринкової економіки, звичайно, виступає
ефективна діяльність підприємства. Такої
дії можна досягти шляхом чіткого законодавчого регулювання цієї сфери. Особливо
актуальним питанням є визначення поняття та змісту права власності підприємства,
оскільки Цивільний кодекс України не закріплює даного поняття. У зв’язку з чим
дослідження права власності підприємства
викликає як теоретичний, так і практичний
інтерес.
Дослідженням права власності займалися такі автори, як: С.М. Братусь, Х.Е. Бахчисарайцев, А.В. Венедиктов, О.С. Іоффе,
Є.О. Суханов, С.Б. Пугінський, О.А. Пушкін, К.А. Флейшиць та інші.
Для забезпечення ефективності діяльності підприємства необхідне чітке визначення поняття права власності. На початку
становлення вітчизняної цивілістичної науки поняття права власності визначалось
через такі основні ознаки: 1) право власності – це влада (панування) власника над річчю; 2) це панування власника над річчю є
виключним і повним; 3) зміст цієї влади (панування) над речами полягає у здійсненні
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

прав власника щодо належної йому речі, зокрема, у здійсненні права володіння річчю,
права користування та права розпорядження. У радянський період право власності
більшістю науковців визначалось як право
володіння, користування та розпорядження майном. У сучасний період існує кілька
позицій щодо визначення поняття «права
власності» зокрема, як стану привласнення,
відношення особи до речі як до своєї; як суспільних відносин, зміст яких полягає в тому,
що власник має забезпечену законом юридичну можливість здійснювати панування
над майном чи окремою річчю незалежно
від волі інших осіб, які його оточують та
зобов’язані не перешкоджати цьому пануванню [1, с. 9].
Наука цивільного права розглядає право
власності у суб’єктивному та об’єктивному
розумінні. В об’єктивному розумінні — це
сукупність правових норм, які встановлюють і охороняють належність матеріальних
благ конкретним суб’єктам, у тому числі визначають підстави та умови виникнення і
припинення у них такого права щодо цих
благ. Такі правові норми у своїй сукупності
утворюють відповідний інститут права власності. Оскільки ці норми мають переважно
цивільно-правове походження, то це дає достатньо підстав для визнання інституту права власності інститутом цивільного права.
Право власності в суб’єктивному значенні —
це передбачене і гарантоване законом право
конкретного суб’єкта-власника (громадянина, колективного утворення, держави) здій-
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снювати володіння, користування, розпорядження та інші можливі правомочності, що
до належного йому майна на свій розсуд і з
будь-якою метою, якщо інше не передбачено законом. Таким чином, суб’єктивне право власності, як і будь-яке інше суб’єктивне
право, означає міру можливої поведінки
уповноваженої особи (власника) щодо належного їй майна[2].
У даному випадку, питання визначення поняття та змісту «права власності підприємства» піддається розгляду в межах
суб’єктивного розуміння права власності.
Цивільні кодекси Республіки Білорусь
[3] та Російської Федерації [4] своїми нормами закріплюють тільки зміст права власності: власнику належать права володіння,
користування та розпорядження своїм майном.
Такі ж положення містять Німецьке цивільне уложення та Цивільний кодекс Португалії, які взагалі не надають визначення
права власності.
Що ж до національного законодавства,
то статтею 316 Цивільного кодексу України
право власності визнається право особи на
річ (майно), яке вона здійснює відповідно до
закону за своєю волею, незалежно від волі
інших осіб [5].
Необхідно сказати, що ця норма є науково обґрунтованою та містить основні ознаки,
які розкривають суть права власності, проте
вона не кореспондується на поняття «право
власності підприємства». Для визначення
даного поняття необхідним є визначення
«статусу» підприємства. Перш за все це зумовлено тим, що Цивільним кодексом України, «підприємство» визнається, як єдиний
майновий комплекс. У такому розумінні,
воно виступає об’єктом права власності.
У такому разі підприємство необхідно розглядати як суб’єкт права власності.
Так, статтею 318 Цивільного кодексу
України передбачено, що суб’єктами права
власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені статтею 2 цього Кодексу. Стаття 2 Цивільного
кодексу України визначає учасниками цивільних відносин фізичних та юридичних
осіб. Юридичною особою, відповідно до національного закону, є організація, створена

і зареєстрована у встановленому законом
порядку. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших
формах, встановлених законом. Товариства
поділяються на підприємницькі та непідприємницькі [5].
Таким чином, хоча законом прямо не
визначено підприємство як суб’єкт права
власності, зробивши аналіз норм Цивільного кодексу України, автор приходить до висновку, що «право власності підприємства»
слід розглядати через розуміння підприємства, як суб’єкта права власності.
Повертаючись до норм цивільного законодавства інших країн, необхідно зазначити, що на противагу цивільному законодавству нашої країни, вони містять окремий
припис, щодо права власності юридичної
особи.
Так, Цивільний кодекс Російської Федерації передбачає, що у власності громадян і
юридичних осіб може перебувати будь-яке
майно, за винятком окремих видів майна,
яке відповідно до закону не може належати громадянам або юридичним особам. Комерційні та некомерційні організації, крім
державних і муніципальних підприємств,
а також установ, що є власниками майна,
переданого їм у якості вкладів (внесків) їх
засновниками (учасниками, членами), а також майна, придбаного цими юридичними
особами на інших підставах [4]. Таке ж положення закріплене і в Цивільному кодексі
Республіки Білорусь.
Законодавство України, а саме стаття 66
Господарського кодексу України закріплює,
що майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства [7].
Наступним є питання змісту права власності. На законодавчому рівні, зміст права
власності розкривається через наділення
власника правом володіння, користування
та розпорядження своїм майном.
Під правом володіння зазвичай розуміють право власника фактично панувати над
майном, над річчю. Звичайно, саме по собі
володіння — це ставлення особи до речі,
фізичне або господарське оволодіння нею.
Правом користування називається право
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вилучати з речі її корисні властивості. У це
поняття входить також і право привласнення плодів та прибутків, що приносяться
річчю. Правом розпорядження називається
право визначити юридичну долю речі, тобто право продати річ, подарувати, закласти, іншими словами, розпорядитися річчю
шляхом її відчуження, а також можливість
іншим чином розпорядитися майном (повністю спожити його, переробити і таке
інше) [6].
Проте, деякими вченими пропонується
доповнити зміст права власності – правом
управління, яке полягає у можливості власника здійснювати такі юридичні дії, як: дії
щодо охорони майна, страхування майнових ризиків, обслуговування майна, покращення його властивостей тощо. У перелічених випадках власник або уповноважена
ним особа вчиняє щодо майна ряд дій, спрямованих на підтримання його в належному
стані, збереженні майна тощо [1, с. 11].
Розглядаючи зміст права власності підприємства, необхідно сказати, що воно
цілком охоплюється правом володіння, користування та розпорядження. Крім того,
заслуговує уваги і доповнення змісту «правом управління», оскільки дії, які під ним
розуміються, забезпечують можливість реалізації права користування для одержання
оптимальної користі для діяльності підприємства.
Отже, якщо закон закріплює перелік
майна, що може перебувати у власності, це
обумовлює наявність у підприємства права
власності, під яким слід розуміти – право
підприємства (як суб’єкта права власності)
на майно, яке здійснює відповідно до закону
через уповноважених осіб шляхом володіння, користування, розпорядження та управління.
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В данной статье особое внимание уделяется новому для украинского уголовного процессуального законодательства пресечения
- домашнего ареста. Обосновывается необходимость его внедрения в уголовный процесс
Украины. Автор исследует особенности условий избрания домашнего ареста как меры
пресечения. Раскрываются недостатки действующего Уголовно процессуального кодекса
Украины относительно регулирования этого
вопроса и предлагает внесение соответствующих изменений. Прокомментировано положительные и отрицательные стороны такой меры пресечения.
Ключові слова: запобіжний захід, домашній
арешт, умови обрання домашнього арешту, кримінальний процес, обвинувачений, підозрюваний.

Постановка проблеми
Одним з найважливіших питань у практиці досудового розслідування і судового
провадження є застосування запобіжних
заходів як виду кримінального процесуального примусу попереджувального (випереджувального) характеру, пов’язаного
з тимчасовим обмеженням (позбавленням)
слідчим суддею, судом права особи (підозрюваного, обвинуваченого, засудженого)
на свободу і особисту недоторканність.
Без запобіжних заходів не обходиться
жоден кримінальний процес сучасних держав світу, бо за їх допомогою забезпечується належний, заданий законом перебіг
досудового розслідування і судового провадження, а в кінцевому підсумку – захист

особи, суспільства, держави від кримінальних правопорушень та виконання інших
завдань кримінального судочинства. Залежно від того, як законодавець за допомогою кримінального процесуального закону визначив баланс інтересів держави та
інтересів особи через урегулювання мети,
підстав, порядку та суб’єктів застосування
цих заходів процесуального примусу, можна судити про ступінь свободи в державі і
турботу про права людини в ній.
Питання домашнього арешту є найменш вивченим і найбільш спірним у
системі заходів процесуального примусу
України. У суспільстві та юридичній спільноті поширена думка, що домашній арешт
– це новий запобіжний захід, оскільки він
не був передбачений КПК України 1960 р.
Усі практичні напрацювання застосування домашнього арешту як заходу процесуального примусу, зважаючи на нові
історичні реалії, на сьогоднішній день не
можуть повністю використовуватися. Крім
того, окремі питання реалізації норм застосування домашнього арешту у сучасній
правозастосовній практиці не знайшли
свого відображення та вирішення ні в
нормативно-правових актах, ні в науковій
літературі. У зв’язку із недавнім запровадженням домашнього арешту як запобіжного заходу, механізм його втілення у
життя є ще недостатньо дослідженим та
потребує глибокої науково-аналітичної
розробки.
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Стан дослідження
Проблеми застосування запобіжних
заходів під час досудового розслідування
досліджувались як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Характеризуючи стан
наукової розробки дослідження запобіжних заходів, можна виділити праці таких
науковців: А. Ф. Безрукавої, А. П. Бельмаз,
М. Й. Вільгушинмького, Ю. В. Донченко,
О. Козакова, В. Г. Крайнюка, О. П. Кучинської, О. О. Левендаренко, Л. М. Лобойко, П. I. Люблінського, Є. І. Макаренко,
Г. В. Мудрецької, В. Мухіна, С. М. Нестерцової, П. П. Пилипчука, В. О. Попелюшко,
О. М. Слободян, В. Г. Уварова, В. І. Фаринника та інших. Сучасні дослідження торкаються загального аналізу і не вирішують
існуючої проблеми правової регламентації
домашнього арешту, не містять конкретних пропозицій щодо удосконалення застосування домашнього арешту.
Метою даної статті є дослідження особливостей та значення такого запобіжного заходу, як домашній арешт, підстави та
процесуальний порядок його застосування
в кримінальному провадженні України;
висвітлення негативних та позитивних наслідків застосування зазначеного запобіжного заходу, а також розгляд перспектив
подальшого теоретичного та практичного
удосконалення.
Виклад основного матеріалу
Поняття домашнього арешту закріплене в ст. 181 КПК України, відповідно до
якої домашній арешт полягає у забороні
підозрюваному або обвинувачуваному залишати своє житло цілодобово або в певний час доби. При цьому людина може
ходити на роботу, магазин, а вдома перебувати, наприклад, у криміногенний час
– із вечора до ранку. Детально ж режим
арешту повинен бути прописаний ухвалою
слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді
домашнього арешту [7].
Необхідно звернути увагу на те, що домашній арешт може застосовуватися ще й
до осіб, підозрюваних у здійсненні злочинів, за які передбачене позбавлення волі
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(ч. 2 ст. 181 КПК). Цікавий факт, що це положення не містить обмежень, з чого можна зробити висновок, що до цієї категорії
можуть потрапити особи, підозрювані в
здійсненні особливо небезпечних злочинів. Однак не варто побоюватися, що це
повинно торкнутися злочинців, оскільки
в кожному конкретному випадку суд приймає рішення, виходячи з конкретних обставин справи. І, як правило, останнє слово, як завжди, за суддею [7].
Визначаючи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя, суд
зобов’язані керуватися статтею 178 УПК
України, яка містить обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу [8]. Причому у цьому випадку будуть
брати до уваги і саму особистість злочинця або підозрюваної особи, враховуючи її
репутацію, соціальні зв’язки та ін. Наприклад, нелогічним представляється застосування домашнього арешту до особи, що
підозрюється у вчиненні кримінального
правопорушення по відношенню до своїх домашніх, близьких або ж до особи, що
не має постійного місця проживання і т.д.
[7]. Якщо ж людина з доброю репутацією
та характеристиками вчинила що-небудь у
запалі з ревнощів або злості, то вона може
уникнути малоприємного проводження
часу в стінах СIЗО.
Впроваджуючи у вітчизняне судочинство Європейські стандарти та світовий досвід, Кримінальний процесуальний кодекс
України 2012 року [8] регламентує ряд
новацій, покликаних створити рівні можливості для кожної зі сторін у кримінальному провадженні. Однією з таких новацій
є введення домашнього арешту – нового
заходу кримінально-процесуального примусу, особливого різновиду неізоляційних
запобіжних заходів. Однак за цей час виявилися і певні недоліки домашнього арешту, оскільки це досить «молода» інституція, що потребує детальної розробки на
законодавчому рівні.
У ч. 3 ст. 176 нового КПК зазначається
те, що запобіжні заходи можна класифікувати за ступенем їх суворості: найбільш
м’яким запобіжним заходом є особисте
зобов’язання, а найбільш суворим – три-
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мання під вартою [8]. Таким чином, домашній арешт серед запобіжних заходів,
якщо розглядати їх за критерієм обмеження прав особистості, знаходиться після тримання під вартою, тому можна дійти до висновку, що він значною мірою
обмежує права підозрюваного, обвинуваченого.
Місце домашнього арешту в системі
запобіжних заходів можна також визначити залежно від органів, які здійснюють
контроль за їх виконанням. Так, контроль
за виконанням особистого зобов’язання
та особистої поруки здійснює слідчий, а
якщо справа перебуває у провадженні суду
– прокурор; контроль за внесення грошових коштів на відповідний рахунок заставодавцем здійснює слідчий, прокурор,
суд (заставодавець зобов’язаний надати
цим органам документ, що підтверджує
ці дії). Особи, до яких застосовано запобіжний захід тримання під вартою, утримуються в слідчих ізоляторах Державного
департаменту України з питань виконання
покарань, гауптвахти Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України, іноді – в ізоляторах тимчасового тримання. Відповідно до ст. 5 Закону України
«Про попереднє ув’язнення» забезпечення
порядку тримання під вартою осіб у місцях попереднього ув’язнення покладається на адміністрацію місць попереднього
ув’язнення [1].
Щодо домашнього арешту у ст. 181
КПК сказано, що контроль за виконання
цього запобіжного заходу здійснюють працівники органів внутрішніх справ. Однак
не зазначено, які саме підрозділи органів
внутрішніх будуть зобов’язані здійснювати
такий контроль.
На відміну від інших запобіжних заходів, у КПК зазначено, які конкретні способи контролю можуть бути застосовані
до підозрюваного, обвинуваченого при
обранні домашнього арешту: органи внутрішніх справ можуть з’являтися в житло
підозрюваного, обвинуваченого, вимагати
надати усні чи письмові пояснення з питань, пов’язаних із виконанням покладених на цих осіб обов’язків, використовувати електронні засоби контролю.

У законодавстві України не дано чіткого визначення строків щодо кожного запобіжного заходу. Строк тримання особи під
домашнім арештом не може перевищувати
двох місяців, а у разі продовження цього
запобіжного заходу – сукупний строк не
повинен перевищувати шести місяців.
Аналогічні строки застосовуються і до тримання під вартою. Щодо інших запобіжних
заходів (особисте зобов’язання, особиста
порука та застава) законодавець визначив
лише строк дії обов’язків, передбачених
ч. 5 ст. 194, які застосовуються до запобіжних заходів, не пов’язаних з триманням
під вартою. Такий строк не повинен бути
більшим ніж два місяці, хоча можливо продовжити його за правилами ст. 199 КПК,
але не зазначено, до максимально якого
строку. Залишається також неврегульованим питання, чи йде зарахування строків
тримання під домашнім арештом до строків тримання під вартою і врахування цих
строків у строк відбування покарання [2].
Спільним між домашнім арештом, триманням під вартою та заставою є деталізація у КПК, за злочини якої тяжкості можуть застосовуватися ці запобіжні заходи.
У статті, що регулює домашній арешт,
не визначені обов’язки, які покладаються
на підозрюваного, обвинуваченого, окрім
заборони залишати житло цілодобово або
у певний період доби. Натомість, існує
загальна для запобіжних заходів, що не
пов’язані з триманням під вартою, норма (ч. 5 ст. 194 нового КПК), яка містить
перелік можливих обов’язків при застосуванні запобіжних заходів, не пов’язаних з
триманням під вартою. На відміну від неї
,у Кримінально-процесуальному кодексі
РФ [12], безпосередньо у самій ст. 107, що
регулює домашній арешт, зазначені заборони, що можуть бути застосовані при обранні домашнього арешту (вихід за межі
житлового приміщення, в якому проживає підозрюваний, обвинувачений; спілкування з визначеними особами; відправка
та отримання поштово-телеграфних відправлень; використання засобів зв’язку та
інформаційно-телекомунікаційної мережі
Інтернет).
На нашу думку, необхідно передбачити
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у статті нового КПК, що регулює домашній
арешт, визначення конкретних заборон та
обов’язків, що стосуються саме цього запобіжного заходу, з урахуванням особливостей його застосування.
За невиконання підозрюваним, обвинуваченим зобов’язань, передбачених
таких запобіжних заходів, як особисте
зобов’язання та особиста порука, на цих
осіб накладається грошове стягнення. Аналогічної норми щодо домашнього арешту
немає. Деякі російські вчені вважають, що
необхідно передбачити грошову відповідальність особи, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за невиконання нею своїх обов’язків
[19]. Ми погоджуємося з цією точкою зору,
оскільки наявність такої відповідальності буде додатковим фактором, що стимулюватиме підозрюваного, обвинуваченого дотримуватися покладених на нього
обов’язків.
Вивчення законодавства інших країн
також дає підстави для критики норм КПК
України, що регламентують застосування домашнього арешту. Так, наприклад,
в американській юридичній термінології
поняття «домашній арешт» є аналогічним
«електронному спостереженню», оскільки
суть покарання полягає у встановленні повного електронного контролю над життям
засудженого під час перебування вдома.
Зазвичай електронні браслети одягають
на ногу в районі щиколотки, а приміщення обладнують спеціальними приладами,
що дозволяють цілодобово здійснювати
контроль за арештантом. При цьому, незважаючи на видимі плюси (перебування
в своєму будинку в знайомій і комфортній
обстановці), на арештанта покладаються
значні обов’язки, за порушення яких передбачено сурові покарання. Приміром,
у його житлі не має бути алкогольних напоїв, наркотиків і зброї. Спілкування по
телефону обмежується часовими рамками.
За наявності комп’ютера з можливістю
виходу в Інтернет будь-які переміщення
в Мережі відслідковуються. Поліцейські
в будь-який час можуть завітати до арештанта, щоб перевірити його стан, справність електронного пристрою та оглянути
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квартиру. В окремих випадках арештант
зобов’язаний кілька разів на день телефонувати за спеціальним номером до поліції,
підтверджуючи свою присутність вдома,
називати дату народження, повторювати
вимовлені перевіряючим слова та пропозиції. Водночас у разі потреби заарештованому дозволяється відвідувати лікаря, місце роботи або спеціальні програми і курси,
наприклад, для лікування від наркотичної
чи алкогольної залежності тощо [14].
У Російській Федерації домашній арешт
застосовується з 2010 р. як основний вид
покарання за злочини невеликої та середньої тяжкості – за наклеп, образу, крадіжку, шахрайство, привласнення або розтрату, а також на термін від 6 міс. до 2 років як
додаткове покарання за окремі тяжкі злочини. Практика показала, що новий захід
є особливо ефективним відносно підлітків.
Адже важливими є не тяжкість покарання,
а його невідворотність і адекватність вчиненому. Очевидно, що тюремне ув’язнення,
особливо на тривалі терміни, людину калічить. Також домашній арешт позбавляє
від контакту з професійними злочинцями.
Це гарантується тим, що КПК РФ передбачає більш широкий перелік обов’язків
підозрюваного у зв’язку з обранням щодо
нього домашнього арешту, а саме заборона
і (або) обмеження:
- виходу за межі житлового приміщення, в якому проживає заарештований;
- спілкування з певними особами;
- відправлення та одержання поштовотелеграфних відправлень;
- використання засобів зв’язку та інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет» [14].
Не менш цікавим є й те, що з урахуванням стану здоров’я підозрюваного (обвинуваченого) місцем його утримання під
домашнім арештом може бути визначено
лікувальну установу (ч. 1 ст. 107 КПК РФ).
Відповідно до ст. 125 КПК Республіки
Білорусь домашній арешт передбачає наступні види обмежень:
- заборона виходу із житла в цілому або
у певний час;
- заборона телефонних переговорів;
- відправлення кореспонденції з вико-
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ристанням засобів зв’язку;
- заборона спілкуватися з певною категорією громадян;
- покладання обов’язку відповідати на
контрольні дзвінки чи відмічатися у визначені дні та часи в РУВС за місцем проживання [14].
Аналогічні положення щодо обмеження виходу з житла, спілкування з певними
особами, отримання та відправлення кореспонденції, а також ведення переговорів
з використанням будь-яких засобів зв’язку
містить і КПК Казахстану. Місце проживання арештованого може охоронятися.
За його поведінкою за необхідності встановлюється нагляд [14].
Усе вищенаведене свідчить про те, що
законодавець інших країн підійшов до питань застосування домашнього арешту з
більшою увагою.
Безумовно, важливою вимогою вітчизняного законодавства є те, що обрання
запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту може бути застосовано лише у
кримінальному провадженні і виключно
судом. Так, у відповідності до ч. 4 ст. 176
КПК будь-які запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування –
слідчим суддею за клопотанням слідчого,
погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження – судом за клопотанням прокурора. При цьому слідчий суддя (суд) може
відмовити у застосуванні домашнього арешту, якщо слідчий, прокурор не доведе,
що встановлені під час розгляду клопотання про застосування цього запобіжного
заходу обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176
КПК, не може запобігти доведеним під час
розгляду ризику або ризикам [29].
З огляду на це, в поданні слідчого чи
прокурора повинні буди викладені мотиви і підстави застосування саме домашнього арешту, як більш суворого запобіжного заходу. Щодо підстав застосування
запобіжного заходу, то ними можуть бути
лише наявність, по-перше, обґрунтованої
підозри у вчиненні особою кримінального
правопорушення, а по-друге, наявність ри-

зиків, які дають достатні підстави слідчому
судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити
дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК. Слідчий,
прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності
для цього зазначених підстав.
Саме це, крім обставин, перелічених
у ст.ст. 150 і 178 КПК, має враховуватися органом досудового слідства та судом
у кожному конкретному кримінальному
провадженні при застосуванні домашнього
арешту [30]. Зокрема, при вирішенні питання про обрання цього запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у
ст. 177 КПК, слідчий суддя, суд на підставі
наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов’язаний оцінити в
сукупності всі обставини, у тому числі:
а) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
б) тяжкість покарання, що загрожує
відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопо-рушенні, у вчиненні
якого він підозрюється, обвинувачується;
в) вік та стан здоров’я підозрюваного,
обвинуваченого;
г) міцність соціальних зв’язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність у
нього родини й утриманців;
д) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;
е) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;
ж) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;
з) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;
и) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього
раніше;
к) наявність повідомлення особі про
підозру у вчиненні іншого кримінального
правопорушення;
л) розмір майнової шкоди, у завданні
якої підозрюється, обвинувачується особа,
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або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується
особа, а також вагомість наявних доказів,
якими обґрунтовуються відповідні обставини (ст. 178 КПК) [8].
Зрештою, ч. 6 ст. 181 КПК України
встановлює чіткі строки можливого застосування домашнього арешту, що стимулює
слідчого вчасно завершити кримінальне
провадження, а не затягувати його на невизначений строк.
Тож можна стверджувати, що норми
КПК, присвячені застосуванню заходів забезпечення кримінального провадження,
свідчать про пріоритет застосування запобіжних заходів, альтернативних триманню
під вартою. Про це прямо йдеться у ч. 1
ст. 183 КПК: Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор
доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам,
передбаченим статтею 177 цього Кодексу [8]. Відхилення від букви закону може
призвести до суттєвого ущемлення конституційних прав і свобод громадян та знецінення гуманістичного принципу як такого
при обранні домашнього арешту чи іншого
запобіжного заходу.
На нашу думку, у законодавстві України необхідно законодавчо визначити
форму та зміст відповідальності особи, до
якої застосовано домашній арешт, за невиконання нею своїх обов’язків; доповнити
статтю, що регулює домашній арешт, конкретними заборонами, обмеженнями та
обов’язками із врахуванням особливостей
саме цього запобіжного заходу.
Висновки
Зважаючи на прагнення України до
Європейських стандартів та підвищену
увагу міжнародної спільноти до українського судочинства, впровадження домашнього арешту в національне законодавство
є вкрай прогресивним. При цьому його
головною перевагою є те, що завдяки цьому гуманному заходу процесуального примусу людині, яка оступилася, надається
можливість переосмислити вчинене нею і
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

виключити її остаточне поглинання кримінальним середовищем. Практика свідчить,
що домашній арешт є своєрідним шансом
виправитися для людей, які вперше порушили закон, захистом неповнолітніх засуджених від впливу кримінального середовища, полегшенням долі ув’язнених жінок
та інвалідів. Як і раніше, вони продовжуватимуть працювати, спілкуватися з близькими та виховувати дітей. Щодо вбивць,
ґвалтівників, грабіжників, злодіїв-рецидивістів (а так само військовослужбовців,
правоохоронців, іноземних громадян, безхатченків), то це послаблення не повинне
стосуватися. Не менш важливим є й те, що
домашній арешт допомагає розвантажити
вкрай переповнені ІТТ і СІЗО, а також
зберегти кошти в держбюджеті, за рахунок
яких утримуються ув’язнені.
Можна сподіватися, що наведені поправки до норми КПК з плином часу значно обновлять домашній арешт, який запрацює на повну силу, в дусі тенденції
подальшої гуманізації кримінально-процесуального примусу
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АНОТАЦІЯ
У даній статті особлива увага приділяється новому для українського кримінального процесуального законодавства запобіжного заходу - домашнього арешту. Обґрунтовується необхідність його впровадження
в кримінальний процес України. Автор досліджує особливості умов обрання домашнього арешту як запобіжного заходу. Розкриваються недоліки чинного Кримінально
процесуального кодексу України стосовно
регулювання цього питання та пропонує
внесення відповідних змін. Прокоментовано
позитивні та негативні сторони такого запобіжного заходу.

SUMMARY
In this article particular attention is paid
to the new Ukrainian criminal procedural law
of restraint - house arrest. The necessity of its
introduction in the criminal process of Ukraine.
The author examines the particular conditions for
the election of house arrest as a preventive measure.
Reveals the shortcomings of the current Criminal
Procedure Code of Ukraine concerning the
regulation of this issue and suggests appropriate
changes. Commented positive and negative aspects
of such a measure.
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В статье исследуются основные признаки
международного частного права как отрасли
права. Представлена характеристика частноправовых отношений с иностранным элементом. Проанализированы методы правового регулирования в международном частном
праве. Определены правовые институты, которые составляют систему международного
частного права.
Ключові слова: міжнародне приватне право, галузь
права, предмет міжнародного приватного права, методи
правового регулювання в міжнародному приватному праві, система міжнародного приватного права.

Постановка проблеми
У науковій літературі тривалий час
йдуть дискусії щодо місця міжнародного
приватного права в системі права України.
Поширеною серед фахівців є думка, що
міжнародне приватне право є складовою
внутрішньодержавного права, тобто частиною національної правової системи [1,
28]. До того ж міжнародне приватне право
відноситься до однієї з найдинамічніших
галузей права, яка увесь час перебуває у
постійному розвитку та удосконалюється
[2, 4].
Стан дослідження
Як стверджує С.Г. Кузьменко, міжнародне приватне право належить до комплексних галузей права, оскільки міжнародне
приватне право як галузь права регулює
різноманітні невладні, приватноправові відносини з “іноземним елементом” [3, 4].
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

На думку В.Л. Чубарєва, міжнародне
приватне право – це галузь права, що складається з сукупності норм, які регулюють
приватні (невладні) відносини, пов’язані з
присутністю в цих відносинах “іноземного
елементу” [1, 27]. На думку І.В. Мироненка, міжнародне приватне право – складний
комплекс правових норм, які регулюють
приватноправові відносини, що мають міжнародний характер [4, 10].
У доктрині висловлювалась і протилежна думка, за якою міжнародне приватне право слід розглядати лише як складову
міжнародного публічного права [1, 28-29].
Вважаємо, що це є спірне твердження,
оскільки є певні критерії, за якими можна
відмежувати міжнародне приватне право
від міжнародного права (приміром, предмет
правового регулювання, суб’єкти правових
відносин, джерела правового регулювання,
місце в правовій системі тощо).
Зовсім іншу позицію відстоює В.В. Гаврилов. На його думку, міжнародне приватне
право є штучним утворенням, яке неможливо розглядати ані як частину міжнародного, ані як частину внутрішньодержавного
права. Не утворює воно і власної системи
права, оскільки саме складається з норм різних правових систем. Міжнародне приватне
право – це, швидше, навчально-методичний
і науковий термін, який використовується
для позначення сукупності правових норм
міжнародного та національного походження, що перебувають у тісній взаємодії і регулюють особливу групу певною мірою
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відокремлених суспільних відносин міжнародного неміждержавного невладного характеру [1, 33].
Метою даної статті є дослідження предмета, методів правового регулювання та
системи міжнародного приватного права.
Виклад основного
матеріалу дослідження
Для того, щоб стверджувати, що певна
сукупність правових норм, яка регулює відповідні відносини, є галуззю права, вона
повинна відповідати певним ознакам. На
думку О.Ф. Скакун, галузь права – відносно
самостійна сукупність норм права, що регулює якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин і володіє тільки їй властивим
режимом правового регулювання (тобто
предметом, методом, метою, способами, типом правового регулювання) і є підсистемою системи права [5, 298]. Кваліфікуючими ознаками галузі права є предмет, методи
правового регулювання та система.
Основним нормативно-правовим актом
законодавства України, що регулює міжнародні приватні відносини, є Закон України “Про міжнародне приватне право” від
23.06.2005 р. (з наступними змінами). У преамбулі вказаного Закону визначено, що цей
Закон встановлює порядок урегулювання
приватноправових відносин, які хоча б через один із своїх елементів пов’язані з одним
або кількома правопорядками, іншими, ніж
український правопорядок. Правові норми,
що містяться в Законі України “Про міжнародне приватне право”, за змістом відповідають преамбулі цього Закону. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про
міжнародне приватне право” приватноправові відносини – відносини, які ґрунтуються на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності,
суб’єктами яких є фізичні та юридичні особи. Тому міжнародне приватне право регулює відносини, яким притаманні такі дві
ознаки в сукупності: 1) це – приватні відносини; 2) один із елементів цих правовідносин пов’язаний з однією або кількома правовими системами, іншими, ніж українська,
тобто це є міжнародні відносини.

Приватноправові відносини в міжнародному приватному праві – це не тільки
особисті немайнові і майнові відносини,
що охоплюються власне цивільним правом (власності, інтелектуальної власності,
зобов’язальні, в тому числі деліктні, спадкові), але також відносини, врегульовані нормами господарського (комерційного), сімейного, трудового та процесуального права в
їх приватноправовому аспекті [4, 11].
У певних випадках норми міжнародного
приватного права безпосередньо не врегульовують ті чи інші суспільні відносини посуті, а лише визначають, право якої держави
підлягає застосуванню. Вирішення питання
про право, яке підлягає застосуванню до
міжнародних приватноправових відносин,
є головним завданням міжнародного приватного права. Це питання завжди виникає
в межах відповідного національного правопорядку, тому у вітчизняному праві існують
правові приписи щодо того, в яких випадках виникає це питання і як воно повинно
вирішуватися.
Предметом міжнародного приватного
права як галузі права є міжнародні приватні
правовідносини або, використовуючи спеціальні терміни міжнародного приватного
права, приватноправові відносини з іноземним елементом. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1
Закону України “Про міжнародне приватне
право” іноземний елемент – ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що
регулюються цим Законом, та виявляються
в одній або кількох з таких форм:
• хоча б один учасник правовідносин
є громадянином України, який проживає
за межами України, іноземцем, особою без
громадянства або іноземною юридичною
особою;
• об’єкт правовідносин знаходиться на
території іноземної держави;
• юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи
має місце на території іноземної держави.
Іноземний елемент одночасно може виражатися у трьох вказаних формах. Для
того, щоб приватноправові відносини визнавалися предметом міжнародного приватного права, цілком достатньо, щоб іноземний елемент виявлявся в одній із форм.
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Г.С. Фединяк вказує, що в нормі, в якій
визначено поняття та форми іноземного
елемента, держава як суб’єкт приватноправових відносин не зазначена. Водночасст. 30 Закону за назвою “Участь держави та
юридичних осіб публічного права у приватноправових відносинах з іноземним елементом” передбачає застосування правил цього
Закону до приватноправових відносин з
іноземним елементом за участю держави та
юридичних осіб публічного права на загальних підставах, якщо інше не передбачено
законом. Таким чином, цим Законом держава та юридичні особи публічного права
все-таки визнаються учасниками приватноправових відносин з іноземним елементом
[6, 313-314].
На нашу думку, учасником приватноправових відносин також може бути іноземна організація, яка не є юридичною особою
відповідно до права іноземної держави. Прямим підтвердженням цього є реч. 2 ч. 1 ст. 27
Закону України “Про міжнародне приватне
право”, де передбачено, якщо така організація діє на території України, до її діяльності
застосовується законодавство України, яке
регулює діяльність юридичних осіб, якщо
інше не випливає з вимог законодавства чи
суті правовідносин.
Наступна ознака галузі права − наявність
відповідних методів правового регулювання.
У теорії права розрізняють загальні та спеціальні методи правового регулювання. До загальних методів правового регулювання належать диспозитивний (цивільно-правовий)
та імперативний (адміністративно-правовий) методи. Для регулювання міжнародних
приватних відносин застосовуються обидва
методи. Диспозитивний метод правового
регулювання передбачає рівність суб’єктів
відповідних відносин, відсутність у будьякого з них владних повноважень по відношенню до іншого суб’єкта та можливості для
учасників правових відносин самостійно врегулювати свою поведінку у визначених законодавством межах. Прикладом застосування
імперативного методу є інститут застереження про публічний порядок, взаємності, імунітету іноземної держави тощо.
Наявність у приватноправових відносинах іноземного елементу обумовлює заªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

стосування для врегулювання приватних
відносин спеціальних методів правового
регулювання. Такими є колізійний та матеріально-правовий методи правового регулювання суспільних відносин. Матеріальноправовий метод має також назву прямого
або уніфікованого.
Якщо для врегулювання приватних відносин з іноземним елементом уніфікованої
міжнародно-правової норми немає і учасники правовідносин не здійснили вибір права,
що застосовується до змісту правових відносин, то вирішити колізійну проблему вибору застосовного права можна двома способами: 1) застосовувати національне право
або 2) дозволити врегулювати відповідні
відносини правом іноземної держави. Тому
існує проблема вибору між національним та
іноземним правом, яка вирішується колізійною нормою.
Метод колізійного регулювання – це спосіб вирішення питання про те, право якої
держави підлягає застосуванню для врегулювання відносин з іноземним елементом.
Як слушно зауважив Є.Т. Усенко, зміст даного методу зводиться до одностороннього
“санкціонування однією державою застосування владних актів (законів) інших держав
на своїй території чи визнання юридичних
наслідків цих актів” [1, 76].
Наприклад, у реч. 1 ч. 1 ст. 18 Закону
“Про міжнародне приватне право” встановлено, що цивільна дієздатність фізичної
особи визначається її особистим законом.
Згідно з ч. 1 ст. 16 вказаного Закону особистим законом фізичної особи вважається
право держави, громадянином якої вона є.
Тобто діє правило: якщо іноземний громадянин визнається дієздатним за законодавством держави громадянства, він вважатиметься дієздатним і в державі перебування.
Це означає, що у випадку, коли відносини
пов’язані з присутністю в ній іноземного
громадянина, наприклад, англійця, питання стосовно його дієздатності повинно вирішуватися відповідно до англійського права,
де встановлено, що повної дієздатності фізична особа досягає у 21 рік, а не у 18, як це
визначено цивільним законодавством України. Тобто зміст колізійного методу полягає
у тому, що не врегульовуючи відповідні від-
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носини по суті, він дає можливість визначити, право якої держави підлягає застосуванню.
Матеріально-правовий метод регулювання приватноправових відносин застосовується для врегулювання поведінки
учасників приватних відносин по суті. В науковій літературі зазначено, що застосування матеріально-правового методу здійснюється після вирішення колізійних проблем,
коли вже визначено право, що підлягає застосуванню до правовідносин [3, 20]. Після
вибору застосовного права здійснюється регулювання міжнародних приватноправових
відносин по суті за допомогою матеріальноправових норм, що містяться у відповідному національному законодавстві. Це можуть
бути норми, які регулюють тільки правовідносини з іноземним елементом, а також
норми, що регулюють правовідносини, в
яких відсутній іноземний елемент.
Як зазначає І.В. Мироненко, матеріально-правові норми безпосередньо застосовуються для врегулювання відносин за участю
іноземного елементу, минаючи таку стадію
як вибір компетентного права, як це має
місце за умов колізійного регулювання [4,
13]. Так, згідно з ч. 5 ст. 4 Закону України
“Про міжнародне приватне право” визначення права, що підлягає застосуванню до
приватноправових відносин на підставі колізійних норм, не здійснюється, якщо міжнародним договором України передбачено
застосування до відповідних відносин матеріально-правових норм. Тобто у випадку
існування міжнародного договору, що регулює приватноправові відносини по суті, вибір застосовного права не здійснюється.
Загалом, при вирішенні питання щодо
застосовного права до міжнародних приватноправових відносин цілком природним виглядає бажання замінити “різнорідні положення національного законодавства
окремих країн системою однорідних нормативних приписів, призначених для безпосереднього врегулювання міжнародних
невладних відносин”. Створення таких однакових матеріально-правових норм дістало
назву уніфікація, внаслідок чого і метод подібного регулювання відповідних відносин
отримав назву уніфікованого (або прямого).

Як зазначає В.В. Гаврилов, спочатку цей метод застосовувався тільки у сфері міжнародної торгівлі – сфері, для врегулювання якої
національне право було найменш пристосовано, а потім був розповсюдженим і на інші
інститути міжнародного приватного права
[1, с. 59].
З наведеного випливає, що у процесі
уніфікації створюються норми, які є міжнародними за своїм характером. Внаслідок
цього сутність прямого методу зводиться
до заміни норм національного законодавства двох (чи більше) правових систем, які
претендують на врегулювання певних відносин, новими матеріально-правовими нормами. Саме вони будуть застосовуватись у
відповідних випадках судами всіх держав,
що взяли участь у створенні цієї нової норми незалежно від того, в який саме спосіб
вона може бути трансформованою в їхні національні системи права [1, с. 59-60].
Наприклад, загальна позовна давність
в Австрії встановлена тривалістю 3 роки, у
Німеччині – 30 років, у Нідерландах – 20, у
Швейцарії та за законодавством деяких штатів США – 10, у Греції і Данії – 5 років тощо.
Тобто, спектр використаних законодавцями
рішень з даного питання є вкрай широким, у
зв’язку з чим здійснення уніфікації положень
про загальну тривалість позовної давності є
необхідним. З цього питання було ухвалено
Конвенцію про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів (1974 р.), якою
встановлена тривалість позовної давності у 4
роки. Конвенцію було ратифіковано Верховною Радою України 14.07.1993 р.
Матеріально-правовий метод регулювання має один суттєвий недолік. Справа в
тому, що застосування цього методу не завжди можливе. Наприклад, для уніфікації
на універсальному рівні віку, з якого у фізичної особи виникає повна цивільна дієздатність, необхідно досягти згоди між великою
кількістю держав з найрізноманітнішими
правопорядками, такими, наприклад, як Індія, Китай, ряд мусульманських країн тощо.
Зрозуміло, уніфікацію можна чекати доситьтаки довго, а може, навіть не дочекатися
ніколи. Втім, відповідні відносини виникають і потребують вирішення, яке не може
бути відкладеним на невизначений термін.
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SUMMARY
Мain features of private international law as
a field of law are investigated in the paper. The
characteristic of private relations with a foreign
element is provided. The methods of legal regulation
of private international law are analyzed. The
legal institutions that make up the system of private
international law are established.

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються основні ознаки міжнародного приватного права як галузі
права. Подана характеристика приватноправових відносин з іноземним елементом. Проаналізовані методи правового регулювання в
міжнародному приватному праві. Визначені
правові інститути, які становлять систему
міжнародного приватного права.
Внаслідок цього, за відсутності кращої альтернативи, законодавці та правозастосовні
органи вимушені звертатися до колізійного
методу правового регулювання [1, с. 74].
Наступною ознакою галузі права, як зазначає О.Ф. Скакун, є своєрідність обсягу, кількості інститутів, що її складають, наявність чи
відсутність підгалузей права [5, 298]. Система
галузі права – це її структурна побудова.
Система міжнародного приватного права
складається з двох частин: загальна та особлива. До загальної частини відносяться такі
правові інститути, як: предмет, методи правового регулювання та система міжнародного приватного права, джерела міжнародного
приватного права, застосування колізійних
норм та іноземного права, суб’єкти міжнародного приватного права. До особливої
частини включаються такі правові інститути:
речове право, зовнішньоекономічні контракти, міжнародні перевезення, кредитнорозрахункові відносини в міжнародному
приватному праві, міжнародно-правовий
захист інтелектуальної власності, деліктні
зобов’язання, спадкове право, правове регулювання міжнародних трудових відносин,
правове регулювання сімейних відносин у
міжнародному приватному праві, міжнародний комерційний арбітраж, визнання і виконання рішень іноземних судів і арбітражів.
Деякі вчені (О.Р. Кібенко, В.Л. Чубарєв)
виділяють спеціальну частину міжнародного приватного права – міжнародний цивільний процес, що поділяється на два інститути
за суб’єктами правозастосування: 1) міжнародний цивільний процес; 2) міжнародний
комерційний арбітраж [1, 35].
Висновки
Таким чином, поділяємо точку зору тих
вчених, які відстоюють позицію щодо існуªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

вання міжнародного приватного права як
галузі права України. Визначення можна
запропонувати таке. Міжнародне приватне право − галузь права, що складається з
сукупності правових норм, які регулюють
приватноправові відносини з іноземним
елементом. Зважаючи на те, що предмет
правового регулювання даної галузі права складають усі види приватних відносин
(цивільні, трудові, сімейні, господарські,
процесуальні), однак це не вказує на комплексний характер цієї галузі права, оскільки об’єднуючим критерієм цих відносин у
предмет відповідної галузі права є зв’язок
хоча б одного з елементів приватноправових відносин з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок.
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В статье раскрываются особенности формирования списка присяжных и состава суда
присяжных для рассмотрения уголовных производств в местном суде. Автор подчеркивает, что граждане, определенные как присяжные к рассмотрению уголовных производств в
суде первой инстанции, на некоторый период
времени пользуются полномочиями судьи,
становятся носителями определенных прав
и должны выполнять определенные обязанности, следовательно, являются субъектами
уголовного судопроизводства.
Ключові слова: суд присяжних, права і обов’язки
присяжного, відправлення правосуддя, судочинство.

Постановка проблеми
В Україні суд присяжних утворюється
виключно при місцевому загальному суді
першої інстанції для розгляду кримінальних
проваджень про злочини, за вчинення яких
передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі на підставі клопотання обвинуваченого або одного із обвинувачених.
Проте, склад суду присяжних, який передбачив законодавець у Кримінальному процесуальному кодексі України, не відповідає
світовим стандартам. Так, згідно з національним кримінальним процесуальним законодавством суд присяжних складається із двох
професійних суддів та трьох присяжних [4].
Актуальність
Суд присяжних є фундаментальною
частиною будь-якої правової системи. У

певному сенсі він відіграє важливу роль у
забезпеченні існування системи кримінального правосуддя на благо суспільства, а не в
інтересах політичних лідерів чи олігархів.
Це сприяє не тільки оздоровленню системи кримінального правосуддя, але також
і оздоровленню суспільства, де політичні
лідери чи олігархи не можуть зловживати
системою кримінального правосуддя, щоб
змусити замовчати своїх опонентів. Тому
реальний інститут присяжних – це більше
ніж просто елемент правосуддя – це справжня демократія і свобода в громадянському
суспільстві, всебічний прогресивний розвиток такого суспільства.
Ступінь наукової розробки проблеми
Дослідження даної теми торкалося у своїх працях багато відомих вчених, зокрема: А. М. Бернюков, В. С. Бігун, М. В. Костицький, В. Т. Маляренко,
В. Я. Марчак, С. П. Погребняк, Т. І. Присяжнюк, О. О. Сидорчук, Т. А. Скуратовська,
М. І. Ставнійчук, О. В. Стовба, В. М. Тернавська, Ю. С. Шемшученко, В. Ю. Шепітько, В. І. Шишкін та ін., проте цей правовий інститут є малодослідженим, внаслідок
чого виникає багато проблемних питань та
спорів з приводу його теоретичних положень серед вчених. Крім того, законодавчо закріплена форма функціонування суду
присяжних в Україні, на думку автора, не
виконує поставлених завдань здійснення
правосуддя, якого очікує суспільство.
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Мета статті
У даному дослідженні на підставі чинного національного законодавства ми спробуємо розкрити позитивні та негативні
особливості правового статусу присяжного
як суб’єкта кримінального судочинства в
Україні.
Виклад основного матеріалу
Стаття 124 Конституції України [2]
проголошує право народу безпосередньо
брати участь у здійсненні правосуддя, зокрема, через присяжних. Можливість реалізувати своє конституційне право у представників народу виникло із веденням
відповідних норм у статті 31 та параграфі
2 Глави 30 Кримінального процесуального
кодексу України [4] та Глави 1 і 3 Розділу
3 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» [1].
Оскільки представників народу залучають у сферу кримінального судочинства
як присяжних, то вони на визначений період часу стають носіями певних прав та
повинні виконувати певні обов’язки, отже,
є суб’єктами кримінального судочинства.
Розглянемо правовий статус присяжного
як суб’єкта кримінального судочинства.
Присяжні під час провадження виступають як судді, й усі питання, пов’язані з
судовим розглядом, судді та присяжні вирішують спільно, крім розгляду питання
доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двохмісячного строку з дня надходження до суду
обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного
або виховного характеру чи з дня застосування судом запобіжного заходу у виді
тримання під вартою. Це питання вирішує
головуючий у справі.– професійний суддя.
Для повноти дослідження необхідно
з’ясувати вимоги до громадян, які можуть
бути призначені присяжними та порядок їх
призначення.
З метою затвердження списку присяжних територіальне управління Державної
судової адміністрації України звертається
з поданням до відповідної місцевої ради,
що формує і затверджує у кількості, зазначеній у поданні, список громадян України,
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

які досягли тридцятирічного віку, постійно
проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам статті 61 Закону України
«Про судоустрій і статус суду» і дали згоду
бути присяжними [1].
У разі неприйняття місцевою радою
протягом двох місяців з моменту отримання подання рішення про затвердження
списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням щодо затвердження списку присяжних до відповідної
обласної ради.
Список присяжних затверджується на
два роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку,
за поданням територіального управління
Державної судової адміністрації України.
Після затвердження списку присяжних
такий список передається до відповідного
суду. Інформацію, що міститься у зазначеному списку, не може бути використано
для цілей, що не пов’язані із добором присяжних.
Стаття 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» забороняє включати
до списків присяжних громадян, які:
1) визнані судом обмежено дієздатними
або недієздатними;
2) мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
3) мають незняту чи непогашену судимість;
4) є народними депутатами України,
членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками органів
внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами
місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України, Вищої ради юстиції;
5) є особами, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне
стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
6) досягли шістдесяти п’яти років;
7) не володіють державною мовою.
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Особа, включена до списку присяжних,
зобов’язана повідомити суд про вищевикладені обставини, що унеможливлюють її
участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.
Автор відзначає як позитив те, що зазначеною забороною законодавець фактично усунув одну із можливих заінтересованих сторін у справах – державу
– приймати судові рішення у кримінальних провадженнях, оскільки, заборонив
бути присяжними будь-яким державним
службовцям, посадовим особам місцевого
самоврядування, представникам правоохоронних органів, народним депутатам
тощо. Хоча, на думку автора, присяжними
взагалі не можуть бути особи – практикуючі юристи. Присяжні не повинні знати законодавство, оскільки для цього є професійні судді. Особливість участі присяжних
у кримінальному провадженні – винести
вердикт, яким визнати, що сторона обвинувачення зібрала достатньо доказів і особа є винною у вчиненні інкримінованого
їй діяння.
Крім того, особа, включена до списку
народних засідателів, не може залучатися
до розгляду справи як присяжний. Також
особа, включена до списку присяжних, не
може залучатися до розгляду справи як народний засідатель.
За наявності вищевикладених обставин голова суду повинен звільнити особу,
яку було включено до списку присяжних,
від виконання обов’язків присяжного. Голова суду також звільняє від виконання
обов’язків присяжного:
1) особу, яка перебуває у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці по догляду за дитиною, а також особу,
яка має дітей дошкільного чи молодшого
шкільного віку або утримує дітей-інвалідів
або членів сім’ї похилого віку;
2) керівника або заступника керівника
органу місцевого самоврядування;
3) особу, яка через свої релігійні переконання вважає для себе неможливою участь
у здійсненні правосуддя;
4) іншу особу, якщо голова суду визнає
поважними причини, на які вона посилається.

Таку особу увільняють від виконання
обов’язків присяжного за її заявою, поданою до початку виконання цих обов’язків.
Увільнення від виконання обов’язків присяжного внаслідок відводу (самовідводу) в
конкретному кримінальному провадженні здійснюється в порядку, встановленому
процесуальним законом.
Проаналізувавши чинне законодавство,
ми вважаємо великим недоліком те, що у
формуванні списку присяжних бере участь
держава – територіальне управління Державної судової адміністрації України; у затвердженні списку присяжних бере участь
орган місцевого самоврядування.– місцева
рада; контролює список присяжних голова суду. Тобто на формування списку присяжних фактично можуть здійснювати свій
вплив представники виконавчої, законодавчої та судової влад на місцях, що робить
залежними присяжних від цих посадових
осіб і свого роду може робити їх упередженими щодо розгляду окремих кримінальних проваджень. На думку автора, список
присяжних повинен формуватися шляхом
автоматизованого випадкового вибору зі
списку місцевих виборців, які відповідають
вимогам закону, без участі місцевих рад та
територіальних управлінь Державної судової адміністрації України. Голова суду,
організовуючи роботу суддів загалом, організовує формування списку присяжних у
цьому суді зокрема.
Добір громадян зі списку присяжних
для запрошення їх до участі у здійсненні
правосуддя як присяжних здійснюється за
допомогою автоматизованої системи документообігу суду, яка функціонує у кожному
місцевому суді [4, п. 2 ч. 1 ст. 35].
Письмове запрошення для участі у здійсненні правосуддя суд надсилає присяжному не пізніше ніж за сім днів до початку
судового засідання. Запрошення містить
інформацію про права та обов’язки присяжного, вимоги до них, а також підстави
для увільнення від виконання обов’язків.
Одночасно із запрошенням надсилається
письмове повідомлення для роботодавця
про залучення особи як присяжного. Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ними
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обов’язків зі здійснення правосуддя. Відмова у звільненні від роботи вважається неповагою до суду. Присяжний зобов’язаний
вчасно з’явитися на запрошення суду для
участі в судовому засіданні. Неприбуття в
судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду.
З метою нарахування та виплати винагороди за час виконання обов’язків у суді
присяжні, звільнені за основним місцем
роботи на час виконання обов’язків у суді,
подають до суду довідку про звільнення від
роботи та довідку про розмір середньомісячної заробітної плати за останні два місяці, що передують залученню працівника
до виконання обов’язків у суді. Середньомісячна заробітна плата обчислюється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р.
№100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати». Присяжні за час виконання обов’язків у суді
заробітну плату за основним місцем роботи
не отримують; які перебувають на пенсії,
подають до суду довідку про розмір пенсії,
видану органом Пенсійного фонду за місцем проживання; які тимчасово не працюють, подають до суду трудову книжку.
Розмір винагороди присяжним за час
виконання ними обов’язків у суді обчислюється шляхом множення середньоденного
заробітку (пенсії) на кількість днів, протягом яких присяжний виконував обов’язки
у суді. Розмір середньоденного заробітку
(пенсії) обчислюється шляхом ділення середньомісячної заробітної плати чи пенсії
на кількість робочих днів (при нормальній
тривалості робочого часу) місяця, в якому проводиться судове засідання. У разі
коли середньомісячна заробітна плата чи
пенсія, з якої провадиться нарахування
винагороди присяжним за час виконання
ними обов’язків у суді, нижча за розмір
прожиткового мінімуму для працездатної
особи, обчислення розміру винагороди
провадиться, виходячи з розміру посадового окладу судді відповідного суду. У разі
коли присяжний на момент виконання
обов’язків у суді тимчасово не працює, нарахування винагороди провадиться, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

працездатної особи (у розрахунку на день).
Виплата винагороди присяжним за час виконання ними обов’язків у суді здійснюється судом за рахунок коштів державного
бюджету згідно з кошторисом відповідного
суду.
Відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплата добових присяжним провадяться у розмірах, установлених
Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України. Зазначені виплати здійснюються територіальними управліннями Державної судової адміністрації
України за рахунок коштів Державного
бюджету України.
За присяжними на час виконання ними
обов’язків у суді за місцем основної роботи
зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законом. Час виконання присяжним
обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним
обов’язків у суді не допускається.
На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів,
установлені законом, на час виконання
ними обов’язків із здійснення правосуддя.
За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих
обов’язків.
Присяжний у своїй діяльності щодо
здійснення правосуддя є незалежним від
будь-якого незаконного впливу, тиску або
втручання. Втручання в діяльність присяжного щодо здійснення правосуддя є неправомірним і тягне за собою відповідальність,
установлену законом. Він не зобов’язаний
давати жодних пояснень щодо суті кримінальних проваджень, які він розглядає у
складі суду присяжних. Присяжний має
звернутися з повідомленням про втручання в його діяльність як присяжного щодо
здійснення правосуддя до правоохоронних
органів.
Національне законодавство забезпечує
незалежність присяжного:
1) особливим порядком його включення у список присяжних та визначення для
судового розгляду кримінальних прова-
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джень;
2) незмінюваністю присяжного під час
розгляду кримінального провадження;
3) порядком здійснення правосуддя, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення;
4) забороною втручання у здійснення
правосуддя;
5) забороною будь-яким учасникам кримінального провадження протягом усього
судового розгляду спілкуватися з присяжними інакше, ніж у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом;
6) відповідальністю за неповагу до особи присяжного як члена складу суду присяжних;
7) вичерпним переліком законодавчо
установлених випадків усунення присяжного від виконання обов’язків по відправленню правосуддя;
8) окремим порядком державного фінансування та організаційного забезпечення діяльності суду присяжних, установленим законом;
9) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки присяжного,
членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту;
10) обов’язком органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових та службових осіб, а також фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань
поважати незалежність присяжних під час
здійснення ними обов’язків щодо відправлення правосуддя і не посягати на неї [1].
Прояв неповаги до присяжного з боку
осіб, які є учасниками процесу або присутні
в судовому засіданні, тягне за собою відповідальність за неповагу до суду.
Присяжні мають посвідчення, зразки
яких затверджуються Радою суддів України. Посвідчення присяжного підписує та
вручає голова суду, в якому присяжний
здійснює правосуддя.
Порядок провадження в суді присяжних передбачений § 2 Глави 30 Розділу ІV
Кримінального процесуального кодексу
України [4]. Згідно з цим порядком прокурор та суд зобов’язані роз’яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за який

передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, можливість та особливості розгляду кримінального провадження стосовно нього судом присяжних.
Письмове роз’яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і
правові наслідки розгляду кримінального
провадження судом присяжних додається
до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду.
Обвинувачений у вчиненні злочину, за
який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, під час підготовчого судового засідання має право заявити
клопотання про розгляд кримінального
провадження стосовно нього судом присяжних.
Після призначення судового розгляду
судом присяжних головуючий дає секретарю судового засідання розпорядження про
виклик присяжних у кількості семи осіб,
які визначаються автоматизованою системою документообігу суду з числа осіб, які
внесені до списку присяжних. Письмовий
виклик має бути вручений присяжному
під розписку не пізніше ніж за п’ять днів
до судового засідання. У виклику зазначаються день, час і місце проведення судового засідання, права та обов’язки присяжного, перелік вимог до присяжних, а
також підстави для увільнення їх від виконання обов’язків, припис про явку, а також
обов’язок присяжного (чи іншої особи, яка
одержала виклик для передачі його присяжному) невідкладно повідомити суд про
причини неможливості явки.
Присяжний при виконанні своїх
обов’язків щодо відправлення правосуддя
має право:
1) брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому засіданні;
2) робити нотатки під час судового засідання;
3) з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються;
4) просити головуючого роз’яснити норми закону, що підлягають застосуванню під
час вирішення питань, юридичні терміни і
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поняття, зміст оголошених у судовому засіданні документів, ознаки злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа.
Також присяжний має ряд процесуальних обов’язків:
1) правдиво відповісти на запитання
головуючого і учасників судового провадження щодо можливих перешкод, передбачених Кримінальним процесуальним
кодексом України або законом, для його
участі в судовому розгляді, його стосунків
з особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, що підлягає розгляду,
та поінформованості про його обставини, а
також на вимогу головуючого подати необхідну інформацію про себе;
2) додержуватися порядку в судовому
засіданні і виконувати розпорядження головуючого;
3) не відлучатися із залу судового засідання під час судового розгляду;
4) не спілкуватися без дозволу головуючого з особами, що не входять до складу
суду, стосовно суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього;
5) не збирати відомості, що стосуються
кримінального провадження, поза судовим
засіданням;
6) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що
здійснюються (здійснювалися) під час нього і стали відомі присяжному у зв’язку з виконанням його обов’язків [4, ст. 386].
Наявність у присяжного певного об’єму
прав і обов’язків щодо відправлення правосуддя у кримінальних провадженнях відносить його до учасника судового засідання,
тобто суб’єкта кримінального судочинства.
Відбір присяжних здійснюється після
відкриття судового засідання. Головуючий
повідомляє присяжним, яке провадження
підлягає розгляду, роз’яснює їм права та
обов’язки, а також умови їх участі в судовому розгляді. Кожен із присяжних має право заявити про неможливість його участі в
судовому розгляді, вказавши на причину
цього, та заявити собі самовідвід. Головуючий з’ясовує, чи немає передбачених Кримінальним процесуальним кодексом Украªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

їни або Законом України «Про судоустрій
чи статус суддів» підстав, які перешкоджають залученню громадянина в якості
присяжного або є підставою для звільнення окремих присяжних від виконання їх
обов’язків, а так само для звільнення присяжних від виконання їх обов’язків за їх
усними чи письмовими заявами.
Для з’ясування обставин, що можуть перешкоджати участі присяжного в судовому
розгляді, прокурор, потерпілий, обвинувачений з дозволу головуючого можуть ставити присяжним відповідні запитання. Також, кожному з присяжних, який з’явився,
учасники судового провадження можуть заявити відвід з підстав, передбачених статтями 75 і 76 Кримінального процесуального кодексу України. Усі питання, пов’язані
зі звільненням присяжних від участі в розгляді кримінального провадження, а також із самовідводом і відводом присяжних,
вирішуються ухвалою суду у складі двох
професійних суддів, що постановляється
після проведення наради на місці без виходу до нарадчої кімнати, крім випадків,
коли вихід до нарадчої кімнати буде визнаний судом необхідним. У разі якщо судді не прийшли до одноголосного рішення
щодо вирішення питання, пов’язаного зі
звільненням присяжного від участі в розгляді кримінального провадження або самовідводом чи відводом присяжного, присяжний вважається звільненим від участі в
розгляді кримінального провадження або
відведеним.
Якщо після виконання вищезазначених
вимог присяжних залишилося більше необхідної для участі в судовому розгляді кількості, то присяжні визначаються автоматизованою системою документообігу суду з
числа присяжних, що не були звільнені або
відведені від участі в розгляді кримінального провадження. А якщо їх залишилося
менше необхідної для участі в судовому
розгляді кількості, то секретар судового засідання за вказівкою головуючого викликає присяжних додатково. Крім того, після
відбору основних присяжних відбирається
двоє запасних присяжних з додержанням
зазначених у цій статті правил.
Прізвища відібраних основних і запас-
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них присяжних заносяться до журналу судового засідання в тому порядку, в якому їх
було відібрано. Запасні присяжні під час судового засідання постійно перебувають на
відведених їм місцях і до ухвалення вироку
можуть бути включені до складу основних
присяжних у разі неможливості кого-небудь з основних присяжних продовжувати
участь у судовому розгляді. Про заміну вибулих основних присяжних запасними суд
присяжних постановляє ухвалу. Після закінчення відбору основних і запасних присяжних вони займають місця, відведені їм
головуючим.
За пропозицією головуючого присяжні
складають присягу такого змісту: «Я, (прізвище, ім’я, по батькові), присягаю виконувати свої обов’язки чесно і неупереджено,
брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватися законом, своїм внутрішнім переконанням і
совістю, як личить вільному громадянину і
справедливій людині». Текст присяги зачитує кожен присяжний, після чого підтверджує, що його права, обов’язки та компетенція йому зрозумілі.
Присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді кримінального провадження у таких випадках:
1) у разі невиконання присяжним
обов’язків, передбачених частиною другою
статті 386 Кримінального процесуального
кодексу України;
2) за наявності обґрунтованих підстав
вважати, що присяжний у результаті незаконного впливу втратив неупередженість,
необхідну для вирішення питань кримінального провадження відповідно до закону.
Присяжний може бути усунутий від
подальшої участі в судовому розгляді
кримінального провадження за ініціативою головуючого рішенням більшості від
складу суду присяжних, яке приймається в нарадчій кімнаті та оформлюється
вмотивованою ухвалою. У разі усунення
присяжного до складу суду включається
запасний присяжний, після чого судовий
розгляд продовжується, або, у разі відсутності запасного присяжного, здійснюється відбір нового присяжного в порядку,

передбаченому цим параграфом, після
чого судове провадження розпочинається
з початку.
Нарадою суду присяжних керує головуючий, який послідовно ставить на обговорення питання, які вирішуються судом
при ухваленні вироку, проводить відкрите
голосування і веде підрахунок голосів. Усі
питання вирішуються простою більшістю
голосів. Головуючий голосує останнім. Ніхто зі складу суду присяжних не має права
утримуватися від голосування, крім випадку, коли вирішується питання про міру покарання, а суддя чи присяжний голосував
за виправдання обвинуваченого. У цьому
разі голос того, хто утримався, додається
до голосів, поданих за рішення, яке є найсприятливішим для обвинуваченого. При
виникненні розбіжностей про те, яке рішення для обвинуваченого є більш сприятливим, питання вирішується шляхом
голосування. Кожен із складу суду присяжних має право викласти письмово окрему
думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення. У
випадку, коли серед більшості складу суду,
яка ухвалила рішення, відсутні професійні
судді, головуючий зобов’язаний надати допомогу присяжним у складенні судового рішення.
Оскільки присяжний, як суб’єкт кримінального судочинства, користується усіма
правами та обов’язками судді, то у випадку
вчинення ним злочину, він може нести кримінальну відповідальність за статтею 375
Кримінального кодексу України. Також він
може нести кримінальну відповідальність
за розголошення відомостей про заходи
безпеки щодо особи, взятої під захист, розголошення даних оперативно-розшукової
діяльності, досудового розслідування, які
йому стали відомі у зв’язку із виконанням
обов’язків щодо відправлення правосуддя
[3, ст. 381, 387].
Також Кримінальним кодексом України передбачена кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо присяжного, умисне знищення або пошкодження його майна, посягання
на життя у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із
здійсненням правосуддя [3, ст. 377, 378, 379].
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SUMMARY
The article describes the features of the formation
and the composition of the list of jury trial by jury
for consideration of criminal proceedings in a local
court. The author stresses that citizens designated as
jurors to consider criminal proceedings in the court
of first instance for a period of time, use authority of
a judge, become bearers of certain rights and must
fulfill certain obligations, therefore, are subject to
criminal proceedings.

АНОТАЦІЯ
У статті розкриваються особливості формування списку присяжних та складу суду
присяжних для розгляду кримінальних проваджень у місцевому суді. Автор підкреслює,
що громадяни, визначені як присяжні до розгляду кримінальних проваджень у суді першої
інстанції, на визначений період часу користуються повноваженнями судді, стають носіями певних прав та повинні виконувати певні
обов’язки, отже, є суб’єктами кримінального
судочинства.
Отже, на підставі викладеного можна
зробити наступні висновки:
1) громадяни, визначені як присяжні
до розгляду кримінальних проваджень у
суді першої інстанції, на визначений період часу стають носіями певних прав та повинні виконувати певні обов’язки, отже, є
суб’єктами кримінального судочинства;
2) присяжні під час кримінального провадження користуються повноваженнями
суддів й усі питання, пов’язані з судовим
розглядом, вирішують спільно з професійними суддями;
3) недоліком, який впливає на якість
правосуддя, є те, що у формуванні списку
присяжних бере участь держава – територіальне управління Державної судової адміністрації України; у затвердженні списку
присяжних бере участь орган місцевого самоврядування – місцева рада; контролює
список присяжних голова суду. Тобто на
формування списку присяжних фактично
можуть здійснювати свій вплив представники виконавчої, законодавчої та судової
влад на місцях, що робить залежними присяжних від цих посадових осіб і свого роду
може робити їх упередженими щодо розгляду окремих кримінальних проваджень;
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4) список присяжних повинен формуватися шляхом автоматизованого випадкового вибору зі списку місцевих виборців,
які відповідають вимогам закону, без участі
місцевих рад та територіальних управлінь
Державної судової адміністрації України.
Голова суду, організовуючи роботу суддів
загалом, організовує формування списку
присяжних у цьому суді зокрема.
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В данной статье анализируется характер
взаимоотношения юридической и философской герменевтик. Согласно этому автором
осмысливаются ключевые моменты указанных видов методологий в свете современной
западноевропейской философско-теоретической мысли. В этом плане взгляд на такой
важный и актуальный вопрос юридической
науки для нашего времени есть методологически обоснованным и заслуживает на широкое
научное внимание.
Ключові слова: право, правова
правопізнання, правова герменевтика.

реальність,

Здобувши наприкінці минулого століття незалежність своєї держави, ми вже із
самого початку повинні фактично розпочинати з чистого аркуша вести розбудову усіх
своїх соціальних інституцій. Увійшовши
ж у третє тисячоліття, Україна зіштовхнулася з новими викликами. Сучасні умови
поставили перед нами великі та важкі завдання якісних перетворень у всіх сферах
суспільного життя, сповіщаючи про нагальну необхідність негайного оновлення. Проведення таких потрібних нині глибоких
структурних змін актуально стоїть першим
питанням на порядку денному подальшого
розвитку усього соціуму аби запобігти посиленню негативних руйнівних та дегенеративних процесів, що спостерігаються на
даний момент у країні.
У світлі формування нового мислення
перед наукою постало важливе завдання
особливого значення – обрати і обгрун-

тувати правильний напрямок реформ та
надати у наше розпорядження відповідну
необхідну та дієву методологічну допомогу,
що в кінцевому рахунку мало б позначитися якнайкращим чином на усьому нашому
майбутньому. Особливо гострим постало
питання удосконалення соціального управління шляхом адекватної модернізації правової системи та приведення її до провідних світових демократичних стандартів, з
тим, щоб впевнено крокувати в ногу із загальносвітовим розвитком. Наразі, усім, навіть не спеціалістам, видно, що не все в цій
сфері проходить гладко, вчасно вирішується та відбувається без постійних збоїв. Існуючий механізм реалізації правових норм не
можна визнати досконалим. Тут, у силу різних обставин, чимало нерозв’язаного та до
кінця малоз’ясованого, оскільки, в даному
плані, ми все ще продовжуємо перебувати
в неефективно-діючій системі суспільного
регламентування відносин.
Багато що, у плані виходу із даної ситуації належить сказати саме новітній юридичній науці. Попри це, остання, у нас сама ще
не знайшла своє сучасне обличчя, все ще
постійно перебуваючи у власному самообгрунтуванні. Одним із важливих філософсько-правових питань у такому ключі якраз
і постає проблема характеру взаємозв’язку
юридичної та філософської герменевтик.
Стовно того, що стосується досліджень,
у яких започатковано розв’язання означеної
нами проблеми і на які ми опираємось у нашій роботі, то тут можна відмітити, зокрема,
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наступних авторів: Бакаєва А., Бетті Е., Борисов А., Гадамер Г., Дільтей В., Коінг Г., Інгіш
К., Ессер Дж., Кауфман А., Лоренц К., Шлеєйрмахер Ф. Разом з тим, не применшуючи
ролі даних учених, які зробили свій вагомий внесок у розробці теми, слід визнати,
що в їхніх роботах лише не має повного
вирішення зазначеного питання. Тож встановлення взаємозв’язку юридичної та філософської герменевтик, наразі, потребує доопрацювання, – що відтак і постало ціллю
даної статті.
Наразі ж зрозуміло, що текст одразу після його створення стає окремим елементом
загальносвітового герменевтичного процесу, в повністю вільному та релятивістському екзистенційному відриві від свого
творця. Між тим, очевидним є те, що автор
через свій твір намагається змусити інтерпретатора замислитись над піднятими у
тексті проблемами, а тому необов’язково
слід будь-що намагатися пізнати «створювача» та закладений ним зміст. Отже, саме
інваріантність результатів інтерпретацій,
що створює рефлексивну напругу при передачі та отриманні знання, завжди була і
залишається актуальною темою, що відповідно робить такою і герменевтичну проблематику.
Основним же методологічним принципом у герменевтиці виступає т.з. «герменевтичне коло», сутність якого полягає в тому,
що текст (ціле) розуміється за допомогою
частин, а останні – пізнаються за рахунок
розуміння першого. А за рахунок отриманої таким чином інформації, інтерпретація
первинного матеріалу вже здійснюється не
тільки через себе, але й через нове, відбувається й уточнення старого, – і усе це постійно доповнює загальну картину. Причому,
даний процес є циклічним та одночасним.
Відтак, як слушно зазначає Кауфман А.,
«той, хто розуміє, і те, що розуміється, інтегровані в герменевтичну ситуацію, жодне з
них не перебуває у зовнішньому» [9, с. 10].
Разом з тим, ця пізнавальна діяльність
у «колі» не є безкінечною, тобто порочною, скоріше вона у своїй спіралевідності
утворює форму кулі, яка з перебігом руху
розуміння все більше розширюється, наповнюючись відповідно отриманим новим
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знанням. При цьому формування герменевтичного кола (у який входить інтерпретатор і розпочинається процес інтерпретації)
відбувається за допомогою передрозуміння, тобто першопочаткових необхідних
умов: неявного та неусвідомлюваного знання про текст (бажанні пізнати, інтуїції,
несвідомого та інших подібних глибоких і
невимірюваних ірраціоналістичних чуттєвостей та поривів). При цьому, як справедливо зауважує Кауфман, таке «упередження» постає трансцедентально: той, хто хоче
зрозуміти текст твору, привносить у його
розуміння завжди очікування його змісту,
яке і приводить його до першої розмови;
у результаті такого впливу на смисл тексту
народжується новий проект смислу інтерпретатора, через який текст знову «питається», причому в той же час цей проект
завдяки тексту модифікується і переглядається і так далі» [9, с. 8].
Отримавши таким чином першу власну
інформацію (унікальність якої формується під впливом інтерпретаторських упереджень та наявного досвіду особи) про
об’єкт, як певний спалах-осяяння, суб’єкт
переходить до наступної стадії «засвоєння» – усвідомлення та пояснення – етапу
тлумачення. Завершальним елементом інтерпретації є застосування, тобто впровадження та використання нового знання:
насамперед запис у досвід та реалізації на
практиці. Ось таким чином, як ми знаємо, у
найбільш загальному порядку і характеризується герменевтичний процес.
Разом з тим, із все більшою адаптацією
людини в матеріальному світі, відбулося і
революційне розширення дослідницького
поля герменевтики, – прогнозовано відбулося те, на що так довго очікувалося, – тепер її сучасний варіант вже не обмежується
розумінням екзистенції як контакт з візаві.
Завдання піднялося на абсолютний онтологічний рівень – пізнати усе буття, механізм його утворення та функціонування як
прояв Найвищого Духу Іншого. Сьогодні
йдеться і про модернізацію основної моделі
розуміння у вигляді герменевтичного кола
за рахунок введення нових різновидів цієї
композитної структури: трикутника, дуги,
виделки, квадрату, конуса, спіралі, кулі і
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т.п. Так, суть останнього полягає в тому, що
розуміння відбувається за рахунок пропорційного розширення отриманого знання
в об’ємі, що набуває 3Д проекції. Щоправда, усі ці новації містять у собі розширення
через непринципове тюнінгове доповнення, і основна змістовна суть герменевтичного кола від цього не змінюється.
Отже, певною мірою підсумовуючи
зміст герменевтики, варто погодитися із
думкою Борисова про те, що «герменевтика в буквальному розумінні означає мистецтво тлумачення. При цьому в процесі тлумачення разом з лінгвістичними методами
широко використовуються методи подвійної або потрійної рефлексії, які полягають
в тому, що інтерпретації піддаються не
тільки текст і конкретно-історична ситуація, а й сам автор» [2, c. 341].
Разом з тим, у результаті цього, щонайперше з неминучістю постало важливе питання про співвідношення філософської та
юридичної герменевтик. У зв’язку з цим,
наприклад, Гадамер цьому питанню недаремно відвів окремий розділ у свої головній праці «Істина та метод» [3, с. 389-403].
Для нього юридична герменевтика була
«моделлю-парадигмою» випадку застосування. Причому, Гадамер розмірковував
над тим, чи є достатні підстави вважати, що
дана інтерпретаційна методологічна технологія має свій власний, «особливий» характер. На його переконання, це є цілком
ймовірно тільки за рахунок того, що кожен
з можливих застосувань герменевтичних
методів у процесі юридичної інтерпретації
повинні враховувати обмеження, що випливають з існування положень (норми/
інструкції) обов’язкового права. В результаті цього, Гадамер приходив до висновків
дилемного характеру. Так, на його думку,
розгляд статусу юридичної герменевтики в
такому ключі тягнув за собою викорінення
в ній філософського контексту. Тому вихід
він бачив у не менш дилемному вирішенні.
Отож, Гадамер резюмував, що ми повинні
запропонувати «спеціально-правову форму
герменевтики», висновки якої поза контекстом філософської рефлексії будуть незрозумілі, або ж, – зайнятися «вченням Гермеса» в рамках інших уже існуючих теорій

юридичної інтерпретації. Зрештою, він, як
відомо, прогресивно зупинився на першому варіанті.
Першою сполучною ланкою між методологічною лінією філософської герменевтики Шлеєйрмахера-Дільтея в її застосуванні в правовій сфері можна вважати ідеї
Ф.К. фон Савіньї (1779-1861), які він публічно представив у своїх академічних лекціях
в Марбурзькому університеті 1802-1803 рр.
під назвою «Юридична методологія» [11].
Цей німецький учений-юрист вважав, що
мета правового розуміння в тому, щоб інтерпретувати текст закону. На думку Савіньї, за допомогою цього процесу ми можемо
відтворити (реконструювати) ідея-мислення законодавця в минулому. При цьому,
вчений вказував, що юрист має в своєму
розпорядженні чотири засоби інтерпретації тексту: граматичний («тлумачення формулювання»), логічний (або телеологічний
– «переклад змісту та цілі нормативного
положення», історичний («пізнання законодавчої історії») та системний («розуміння
з контексту»). Дані ідеї Савіньї, в якості догми, прийшлися в пору юрпозитивізму. У цьому зв’язку є справедливим зауваження А. Кауфмана, про те, що «ця теорія, яка
постулюється позитивізмом, допускає лише
закриту картину чотирьох «складових елементів» або надаргументів: граматичного, логічного, історичного та системного» [8, с. 16].
У цілому ж, Савіньї, як і Шлейєрмахер,
був прихильником порівняльного розуміння, а також граматично-історичної концепції акту інтерпретації. Він, аналогічно
цьому, прийняв і тезу про те, що акт герменевтичного пізнання має об’єктивний характер. Тим не менше, це був специфічний
такого виду інтерпретаційної діяльності,
побудований, з одного боку на історичних і
психологічних основах, а з іншого – на єдності між діями юридичного «перекладача»
та історичної волі законодавця як фактичного автора права. Остання обставина обумовлювалася тим, що Савіньї дотримувався
суспільно-договірної теорії держави, відповідно до якої соціум створював спеціальну
систему органів управління, передаючи в
її компетенцію керування усіма справами:
«людьми має керувати створене людьми».
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Ця теза стосувалася і права: народ довіряв
створення його норм спеціально уповноваженій інституції – законодавцю, при цьому,
ніякого «вільного» юснатуралізму не визнавалося.
Певним чином шлейєрмахерівську лінію
юридичної герменевтики, щоправда в урізаному та прикладному плані, наприкінці
ХІХ – початку ХХ ст. розвивали й Н.А. Гредескул та Є.В. Васьковський. Зокрема, як
вказує Бакаєва, «у працях цих учених виявляються окремі елементи юридичної герменевтики як процесу розуміння, тлумачення
і застосування правових норм» [1, c. 9].Говорячи далі про Гредескул, ця дослідниця
відзначає: «Н.А. Гредескул, відмовляючись
від юридичної герменевтики як такої, відкидаючи попередні напрацювання, одночасно розробляє свою теорію застосування
права, яка, тим не менш, містить практично всі елементи юридичної герменевтики,
будучи одним з її варіантів. Процес інтерпретації правових текстів конструюється їм
згідно з сучасним уявленням про структуру юридичної герменевтики». Відносно ж
Васьковського, Бакаєва додає: «У структурі
вчення Є.В. Васьковського відзначається
виділення елементів, відповідних структурі сучасної юридичної герменевтики. Однак сам інтерпретаційний процес подається Є.В. Васьковським уже не лінійно, а як
герменевтична спіраль: розуміння через
словесне тлумачення – реальне тлумачення – розуміння – логічний розвиток норм –
розуміння – застосування – розуміння. Або
висловлюючись інакше, з’ясування сенсу
кожної норми має відбуватися в наступній
поступовості: спочатку необхідно переконатися, чи не можна скористатися легальним тлумаченням; потім, при відсутності
легального тлумачення, слід піддати норму
словесному тлумаченню, щоб встановити її
буквальний сенс, і, нарешті, звернутися до
реального тлумачення, щоб перевірити результат словесного тлумачення і розкрити
її дійсний, внутрішній сенс» [1, c. 9-10].
Досягнувши ж на рубежі ХІХ-ХХ ст.
свого певного піку, зацікавленість тематикою юридичної герменевтики, тим не менше спадає. Зокрема, як пояснює Бакаєва, «у
другому десятилітті XX в. втрата інтересу
ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 6, 2015

до герменевтичної проблематики правових
текстів була обумовлена соціально-економічними перетвореннями, що відбувалися з подальшими змінами законодавства і
формуванням нової правової ідеології» [1,
c. 10]. Однак, у другій половині минулого
століття дана ситуація змінюється на краще
,і дослідження проблем юридичної герменевтики знову набуває нових обертів.
Однією із важливих та сучасних спроб
застосувати положення герменевтики Шлейєрмахера до потреб правової дисципліни, як відомо, стала концепція німецького
вченого Г. Коінга (1912-2000). Так, у своїй
праці «Правові методи інтерпретації та викладання загальної герменевтики» (1959)
[5]. він детально дослідив можливості кожного із інтерпретаційних канонів, сформованих його історичним попередником та
співвітчизником доби «романтичної філософії» в цілях їх використання для правотлумачення. Коінг розглянув сформульовані Шлейєрмахером правила, у свою чергу,
роблячи до них власні різні доповнення
та зміни: канони об’єктивності (автономії
інтерпретації), єдності, генетичного та соціального тлумачення, розуміння з точки
зору фактичного та самостійного значення,
і, нарешті, порівняння. Цей підхід привів
німецького вченого до висновку, що всі ці
загальні герменевтичні положення знаходять своє підтвердження та застосування в
юриспруденції, тим самим гарантуючи, що
пізнання правового тексту може бути дійсно універсальним.
За Коінгом герменевтика вчить нас не
тільки як критично оцінити інтерпретаційний процес. Вона, на його переконання,
показує нам, що правова дисципліна, як
глибоко інтерпертаційна за своїм характером, використовує не тільки виключно
дедуктивні процедури, але також враховує
інші підходи, в тому числі більш актуальні
для даної галузі; тут різні точки зору та техніки тлумачення повинні застосовуватися
пліч-о-пліч у їх оціночному зважуванні одні
з іншими. І в цих рамках, як підсумовує
Коінг, юриспруденція володіє особливим
статусом, оскільки вона є прикладом «прикладної інтерпретаційної дисципліни». В
результаті цього, німецький вчений зазна-
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чає, що правовий метод, відповідно, як універсальний та об’єктивний, може становити
частину загальної гуманітарної методології.
Причому, в той же час, – резюмує Коінг, –
юридична герменевтика буде лише одним
із прикладів застосування загальної теорії
інтерпретації наук про дух. Єдине, що, як
констатує наостанок цей вчений, властиве
тільки правовому тлумаченню, на відміну
від загального, полягає все ж у наступному: в ході першої процедури обов’язковою
необхідністю є досягнення справедливого і
практичного результату.
У свою чергу, теорія юридичної герменевтики, окреслена вже представником
Італії, філософом-правником Е. Бетті (18901968) і викладена ним у його підсумковооглядовій роботі «Сучасна загальна теорія
інтерпретації» (1967) [4]. має в собі чіткі
корені в думці Дільтея. Як і його німецький колега, він розглядав призначення загальної теорії інтерпретації в якості універсальної методології всіх гуманітарних наук.
Разом з тим, Бетті повною мірою був згодний й зі Шлейєрмахером, стверджуючи, що
«перекладач» повинен в обов’язковому порядку реставрувати намір автора. Щоправда, на відміну від останнього, він вже тісно
пов’язав пізнавальний об’єктивізм з аксіологічною установкою. Бетті також доводив,
що юридична герменевтика в кінцевому
рахунку не може бути відокремлена від
загальної теорії інтерпретації гуманітарної сфери в цілому, оскільки остання має
універсальний характер філософії розуміння, в тому числі і для правопізнання. При
цьому всьому, беттівські ідеї, з їх залізною
спрямованістю на «авторську інтенцією»
(зокрема, законотворця, а не орієнтацію на
юснатуралізм), знайшли значно більше підтримку в філологічній сфері, до прикладу у
сучасного авторитетного англійського вченого, літературного герменевта Е.Д. Хірша
(нар. 1928).
Загалом же, представники сучасної філософії та теорії права виступають саме за
методологічне розуміння герменевтики в
сфері юриспруденції. Як відомо, особливо
активно ця точка зору нині просувається
відповідним напрямком німецького «методологізму». Саме на таку позицію можна

знайти численні посилання, зокрема, у поглядах багатьох передових вчених-правників нашого часу з Германії, як: К. Інгіш (18991990), Е. Форштхоф (1902-1974), К. Лоренц
(1903-1993), Дж. Ессер (1910-1999), М. Кріл
(нар. 1931), Ф. Мюлер (нар. 1938) тощо.
Сьогоднішнє призначення герменевтичної
інтерпретації методу в юриспруденції цими
науковцями бачиться головним чином у
використання її в якості противаги (альтернативи) позитивістській та аналітичній
школам, що вважають за краще застосовувати системний підхід до осмислення явищ
у даній галузі. Причому, останній задуманий такими радикальними раціоналістами
лише як категорія апріорно-дедуктивного
характеру. Внаслідок цього, правова гносеологія, що представлена в сучасній герменевтиці, як у загальному підкреслюють,
скажімо адвокат-криміналіст та науковець
К. Інгіш у своїй фундаментальній праці
«Введення до правового мислення» (1956)
[6], практикуючий теоретик Дж. Ессер у
книзі порад «Перед-розуміння та вибір
методів у процесі здійснення правосуддя.
Основи раціональності судової практики
прийняття рішень» (1970) [7] та фахівецьцивіліст К. Лоренц у власному великому
дослідженні «Методологія юриспруденції»
(1960) [10], звертається до типових актуальних проблем мислення, де право розглядається у вигляді «конкретної інтерпретаційної діяльності», «факту юридичного
пояснення». Зрештою, ідеї усіх цих авторів
лягли в основу юридичної герменевтики
вже нового, третього тисячоліття, однак
розбір цього є вже темою для наступних
наукових розвідок.
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АНОТАЦІЯ
У даній статті аналізується характер
взаємовідношення юридичної та філософської
герменевтик. Відповідно автором осмислюються ключові моменти цих видів методологій в світлі сучасної західноєвропейської філософсько-теоретичної думки. У цьому плані
погляд на дане важливе та актуальне питання юридичної науки для нашого сьогодення – є
методологічно обґрунтованим та заслуговує
на широку наукову увагу.

SUMMARY
In this article nature of relationship legal and
philosophical hermeneutics is analyzed. According
to it the author comprehends the key moments of
the specified types of methodologies in the light
of modern West European philosophical and
theoretical thought. In this plan a look on such
important and topical issue of jurisprudence for
our time – is methodologically reasonable and
deserves on broad scientific attention.
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