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DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF TAX
MECHANISMS OF FILLING LOCAL BUDGETS
OF UKRAINE IN CONDITIONS
OF DECENTRALIZATION PROCESSES
Radelytskyy Yu. Directions of Optimization of Tax Mechanisms of Filling Local
Budgets of Ukraine in Conditions of Decentralization Processes
Abstract. The article contains researches of peculiarities of formation of tax mechanisms
for filling local budgets of Ukraine, which are formed as a result of the reform of local
self-government. Basic aspects of collection and transfer of personal income tax, excise tax
on sale of excisable goods and property taxes to local budgets are determined. Directions
of optimization of the main sources of tax revenues to local budgets are proposed.
Key words: local budgets, united territorial communities (UTC), decentralization, taxes, personal in
come tax, excise tax on sale of excisable goods, property tax.
The main requirement for efficient
functioning of multi-level system of
budgets is provision and support of interconnection between taxes that come
to the budget of corresponding level and
benefits from expenditures provided by
taxpayers. Thus, consumers of public
goods receive what they pay for by paying
taxes. In order to comply with this provision and to ensure fair distribution of fiscal burden it is important to transfer to
local level those taxes that are not characterized as highly mobile, that means, they
are not translated onto inhabitants of
other administrative territorial units. As a
result of decentralization processes and
the reform of fiscal system in 2014, there
was made an attempt to ensure compliance with this principle while redistributing budget resources and powers to the
local level. At the same time, complication of this process was facilitated by simultaneous implementation of administrative-territorial reform and sectoral reforms, which characterizes the process of
reforming as a system of complex interdefined and interdependent changes.
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While analysing the main consequences of introduced changes, we should note
following statement — our country has
never managed to avoid increasing differentiation of financial capacity of administrative-territorial units of base level. Scientists note that «mechanisms of direct regulation (in particular, budgetary equalization) and indirect effects (aimed at stimulating economic activity of communities)
proved to be unable to resolve the problem of unevenness of endogenous potential of community development and different efficiency of its use», which is primarily caused by the fact that, despite
transferring basic social functions to the
local level, financial resources and leverage
systems to ensure economic development
of communities were hardly formed [5].
Since taxes are the main source of local budget revenues, the issue of studying
the most essential aspects of tax formation and collection, as well as optimization of tax mechanisms for filling of local budgets, is of paramount importance
and especially crucial in the context of
decentralization.
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Personal income tax occupies the largest share in the revenues of local budgets
of Ukraine among all taxes (21.57 %), although this share has declined somewhat
since the reform.
According to Art. 163 of Section IV
of the Tax Code of Ukraine, the object of
taxation of the personal income tax is the
total monthly (annual) taxable income, income from the source of their origin in
Ukraine, foreign incomes received from
sources outside Ukraine. Thus, when taxing this tax payment, the interests of all
strata of economically active population
of the country are affected and possibility
of changing the volume of final income
of population is formed, and thus the
structure of the needs of population and
its purchasing power is influenced.
The following factors influence on
formation of corresponding amount of
personal income tax revenues:
1) change in the number of taxpayers;
2) level of legalization of taxpayers’
income;
3) wage level;

4) peculiarities of application of tax
social privilege;
5) indicators of growth/decrease of
welfare of population, etc.
Thus, there is a direct correlation between the volume of income from the
PIT and the level of development of economic activity at the territory of the respective administrative-territorial unit
(which determines the number of taxpayers), as well as incomes of the population, which proves stabilizing and regulatory role of the PIT.
Decisive feature of revenues from personal income tax at rural territories is provision of these revenues almost by the
taxation of wages of employees of the
budget sphere, that is, employees of health
care institutions, pre-school and secondary
education institutions, as well as communities’ management and other services.
That is proved by the fact that 15 UTCs,
which are characterized by the highest volumes of PIT revenues per person (Fig. 1)
provide 34.1% of the total personal income tax of 159 UTCs’ budgets.

Fig. 1. United territorial communities with the highest rate of revenues
from PIT per one person in 2016, UAH.
Source: based on [1, 2].

These UTCs are characterized by a
high level of socioeconomic development
and functioning of economic structures
within the community. For example, Slo-

bozhanska UTC is locates «on the outskirts» of the river Dnipro, which brings it
a lot of advantages. There are powerful
enterprises on the territory of the commu-
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nity, namely: two meat processing plants,
agro-industrial holding company «Agro
soyuz», greenhouse combine, supermarkets «Epitsentr», «Caravan», «Metro». In addition, many farms operate in the village of
Stepove, which is a member of the UTC. In
total, more than 4 000 enterprises of different ownership forms are registered within
the community. Consequently, as a result of
the operation of a large number of enterprises in the Slobozhanska community, the
inflow of personal income tax in 2016
amounted to UAH 9984.1 per person,
which is almost 9 times higher than the average among the UTCs of Ukraine.
Other communities, indicated at Fig. 1,
have the same situation. Thus, it is noticeable that the income of the PIT is directly
dependent on the level of economic development of the community and functioning of economic entities at its territory. However, most communities depend
precisely on functioning of budget institutions at their territory, deductions from
employees’ salaries are the main source of
PIT revenues. And this testifies to the low
level of economic activity of such UTCs
and low effectiveness of performance of
local self-government bodies in attracting
business entities to the community.
It should be noted that in the conditions of constant changes and reforming
of educational sphere and the sphere of
health care, optimization of the network of
educational and medical institutions at united territorial communities is announced
through the closure of schools and medical
institutions that do not meet the requirements. Such actions can lead to reduction
of revenues of the PIT to the budgets of
some UTCs due to reduction in the number
of taxpayers, which will negatively affect
their financial capacity. However, as a result
of the growth of the minimum wage in
Ukraine from January 1st 2017, growth is
expected from the revenues from the PIT,
the single social contribution and the single
tax, which allows to expect an increase in
revenues to local budgets.

8

Taking into account importance of the
personal income tax as the main budgetforming tax for local budgets, it is advisable
to pay attention to the question of correctness of enrollment of such revenues into
the corresponding local budget. Thus, according to the Tax Code, the PIT is credited
to the local budget at the location of the
legal entity — the taxpayer. In accordance
with paragraph 168.4.3 of the Tax Code,
the income tax accrued to employees of a
separate subdivision is transferred to the
corresponding budget at the location of
such a separate subdivision. According to
Article 93 of the Civil Code of Ukraine, location of the legal entity is actual place of
business or office location, the same applies
to a separate subdivision of the taxpayer:
the income tax accrued to employees of the
separated unit is transferred to the corresponding budget at the location of such a
separate subdivision. This corresponds to
the principle of a fair distribution of income from the taxation of personal income
tax. However, today this requirement is often violated and personal income tax is paid
to the budgets of the administrative units
where the central offices of the enterprises
are located. This is especially true for rural
communities, since the tax is paid at the
place of registration of the enterprise, employees of the unit are mainly inhabitants
of the administrative-territorial formation
where it is located — therefore, using public services, employees of the company «finance» another local budget.
On the other hand, it is possible to discuss the possibility of changing the budget, which PIT should be entered into.
From the point of view of fairness of distribution of tax revenues, the practice of
enrollment of the PIT to the corresponding budget at the place of registration
(residence) of the taxpayer is the most effective because it receives the maximum
amount of public services at the place of
registration (residence). Moreover, the failure to take into account this aspect was the
reason for the lack of income from this
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tax by rural budgets. According to statistics [4], 54.8 % of employed rural population works outside the place of registration (residence), among them 67.1 % — in
urban and urban-type settlements. Taking
into account growing number of rural
residents working in urban settlements, rural budgets are increasingly losing this tax.
As a result of fiscal decentralization,
budgets of villages, towns and cities of
district significance have lost their personal income tax as one of the sources of income, however, currently the mentioned
aspect relates to revenues of UTCs, in particular to UTCs, located near regional centres (when population of united territorial
community works in a big city and pays
the PIT at the place of employment).
Improvement of collection of personal income tax should provide:
1) firstly, tax enrollment at the place of
registration (residence) of the taxpayer,
which will ensure equalization of differentiation of receipt of this tax payment per
person to local budgets;
2) secondly, stimulation of economic development of territorial communities to ensure growth of tax revenues to local budgets.
Concerning excise tax, we should emphasize some features of collection of this
payment. Firstly, there is a dependence between volume of revenues from the excise
tax on sale of excisable goods and the territory of the administrative-territorial unit
as well as availability of gas stations, supermarkets and large commercial enterprises. Thus, regional centers, central districts of regions, border areas, as well as
areas along important transportation
routes are characterized with the highest
volumes of revenues per person. Secondly, there is a problem of incomplete collection of excise taxes to local budgets of
villages and urban villages from sale of
tobacco and alcohol products by business
entities. It is coursed by unnecessity of usage of electronic accounting system for
sale of goods for such entrepreneurs, which
results in a high probability of changing re-

porting data, which serve as a basis for calculation of the excise tax on sale of excisable goods, and, consequently, leads to incomplete payment to the budget.
In general, introduction and enrollment of this tax payment to local budgets
resulted into the growth of asymmetry of
development of territorial communities
and regions due to uneven distribution of
the tax. In accordance with the Law of
Ukraine «About Amendments to the Tax
Code of Ukraine and Certain Legislative
Acts of Ukraine regarding the Balance of
Budget Revenues in 2017» from December 20th, 2016, the Cabinet of Ministers
of Ukraine within a period of three
months undertakes to develop and submit
to the Supreme Council of Ukraine a draft
of the law about abolition of the excise
tax on sales for tobacco business entities
to provide an appropriate increase in balance of local budgets by increasing rates
of the excise tax on tobacco products in
absolute terms. In addition, Section 1.1 of
Part I of the Law No. 1791 in subitem
14.1.212 of item 14.1 of Article 14 of the
Tax Code of Ukraine provisions about
sale of fuel as physical distribution from
the petrol station and / or automobile gas
station (GAZS) regardless of the form of
payment are excluded from the definition
of the term «sale of excisable goods by retail entities». It means that excise tax on
retail sales of fuel has been abolished since
January 1st, 2017. To replace this payment
local budgets will receive 13.44% of customs clearance of petroleum products entering the gas station (however, no more
than the amount received by local self-government bodies in 2016). And this, in turn,
means disabling the self-government bodies from increasing economic activity, since
it will not contribute to increasing the revenues from this tax to the local budget.
Local taxes and fees deserve special attention while studying formation of tax
revenues of local budgets. Even if before
the reform in 2014 these taxes did not have
a significant impact on local budget reve-
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nues and their financial capabilities, everything changed with decentralization. Nowadays local taxes and fees represent a significant part of local budget revenues (11.5 %
in 2016). At the same time, this applies primarily to the newly formed property tax,
which includes tax on immovable property,
other than land, transport tax and land fee.
Property tax is an important source of
income in almost all developed countries.
The specifics and peculiarities of its collection provide the minimum level of negative impact on economic growth in the
country, according to researches of the
ADVANTAGES
 influence (increase) on the efficiency
of usage of property;
 stability of budget revenues;
 stimulate encreasing of attractiveness
of a territory for locak authorities;
 «vulnerable» to corruption;
 in case of evasion an object of
taxation may become a subject of a tax
pledge;

Organization for Economic Cooperation
and Development [3]. Thus, current stage
of economic development of developed
countries is characterised by tendencies to
substitute direct taxes (personal income
tax and profit tax) as indirect taxes (VAT,
excise taxes) and property taxes as they
considered to be detrimental for economic
growth. Formation of an effective tax
mechanism for collection of these taxes is
an important condition for sustainable development of local budgets of Ukraine.
Advantages and disadvantages of the
property tax are shown at Fig. 2
DISADVANTAGES
 tax risk for the payer;
 regression;
 complexity of administration and even
implementation;
 impact on development of economy
(capital-intensive enterprises get a large tax
burden, while intellectually capacious (which
does not use premises at all) – no)

 predictable for payers;

Fig 2. Advantages and disadvantages of the property tax.
Source: developed by author

Analysing peculiarities of taxation of
property tax in Ukraine, we can notice imperfection of the mechanism of its application. In the case of land payment, it
functions quite efficiently (taking into account that there is no official land market
in Ukraine). However, today there is a
problem of lack of financial resources of
local self-government bodies for inventorying land and carrying out its normative
monetary valuation, which results in significant non-revenues to local budgets. In
addition, promises on transfer of land outside of settlements to the disposal of local
governments, declared in 2014, are not
redeemed. On the one hand, this can lead
to a decrease in financial capacity of local
budgets, on the other — it avoids the risk

10

of loss of these lands due to their sale to
fill the budgets.
As regards tax on immovable property
as an element of property tax, its collection
is characterized by following problems:
1) firstly, about 95 % of real estate is
currently not registered in the electronic
database of the register of property rights
to real estate, which is the reason that local
budgets do not get substantial amounts of
financial resources;
2) secondly, for the most part in rural
administrative units exploitation of real
estate, in particular residential buildings, is
carried out without their commissioning
because of the complexity and high cost
of this process, which also does not allow
full tax revenue to be received to the budget.

Radelytskyy Yu. Directions of Optimization of tax Mechanisms
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We should also note that property taxation is unattractive for population. This is
coursed by the problem of administering
these taxes, as well as frequent misunderstandings with representatives of the State
fiscal service, and also people’s perception of
the mechanism for collecting the property tax
as «unfair», as it is evident as a result of its
functioning. It is naturally as at the beginning
of introduction of the tax on real estate it was
described as «tax for the rich». However, at
present the situation has changed dramatically — it has to be paid by residents, who
own an apartment of more than 60 square
meters or a house — more than 120 sq.m.,
non-residential real estate — 180 sq.m. The
tax has lost its «elitism», and the tax burden
now borrows most of the country’s inhabitants, who do not consider themselves even
representatives of the middle class.
The fact that according to paragraph
266.5.1 of the Tax Code of Ukraine, tax
rates for residential and / or non residential real estate owned by individuals and
legal entities are determined by the decision of the village, settlement or city council, depending on the location (zonation)
and types of such real estate at a rate not
exceeding 2% of the minimum wage, established by law on January 1 of the reporting (tax) year for 1 square meter of tax
base, does not contribute to the «fairness»
of this tax payment. Thus, at different territories amount of tax payment for the
same objects of taxation may vary, depending on the decision of local self-government bodies. Such an important principle of forming a mechanism for paying
local taxes and fees as an opportunity to
determine the tax rate within the legally
defined limits does not ensure the perception of the real estate tax by the population of the country as compulsory.
Thus, the reform of the property tax
should be characterized by ensuring reduction of the level of influence of the
human factor on collection of property
tax to local budgets in order to avoid corruption (such corruption possibilities are
the use of different «coefficients», indi-

vidual valuation of land plots, provision
of privileges to individual taxpayers, etc.)
The effectiveness of the property tax
characterizes correct selection of the object
of taxation. For example, in Ukraine the area
of an object of taxation is the basis for collection property tax. At the same time developed countries use another approach — a
set of indicators with a cash assessment of
the object is taking into consideration, which
allows to ensure the «fairness» of taxation.
Such characteristics as chemical and biological properties (for agricultural land), location
and method of use should be taken into
consideration while taxing land.
In addition, it is advisable to talk about
the contradictory nature of the tax rate on
property at the local level. Although such
an opportunity is a prerogative of local
governments regarding local taxes and
fees, however, in case of property taxes, it
is expedient to establish a single rate for ensuring transparency and fairness of taxation. Since property taxes are characterized
by widespreadness and in case of a formulaic approach to determining the amount
of its payment (taking into account all features of the object of taxation, tax amount
for each individual payer will already take
into account both the geographical location
and chemical and biological properties of
the soil, and the way of usage, and other
elements) the need to determine the rate by
local authorities disappears.
As a conclusion, it can be noted that
formation of an effective tax system at local level presupposes provision of financial
capacity of communities. The decentralization reform have provided the first steps in
this direction. However, still there are problems that need to be resolved in order to
strengthen financial basis for development
of local budgets. Solving these problems is
possible through following actions:
1) improvement of tax administration
system in the way of its simplification, optimization and transparency;
2) ensuring social justice in tax collection;
3) maximization of revenues from tax
payments to local budgets.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT IMPROVEMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS
OF THE COMPETENT CORPORATE
MANAGEMENT
Rodionova I. Innovative Development Improvement of Industrial Enterprises on
the Basis of the Competent Corporate Management
Abstract. The importance of studying the problems of increasing the innovative development of industrial enterprises on the basis of the competent corporate management is defined by a set of multi-management business, which must have a high level of consistency and
coherence of their actions, and the other — by the complexity of their harmonization.
Scientists have not fully disclosed the issue relating to innovative development improvement
of industrial enterprises on the basis of corporate management by specifying the competent
approach. The research and dislosure of main aspects of innovative development improving
based on the competent corporate management is remained as important task.
The article examines the features of modern corporate management competent, that is
able to increase the innovative development of industrial enterprises. The author has
identified the factors that affect the innovative development on the basis of the competent corporate management; the main corporate management problems that stop the
development of innovative enterprises are identified; the necessity of using the competent approach of the corporate management is proved, that makes possible to increase
the innovative development based on the realization of the developed tasks.
The use of competent approach to corporate management is the determining factor in the
effectiveness of enterprise innovation, the competitive advantages improvement, the strategy of innovative development implementation and its innovation potential increasing.
Key words: competent approach; corporative management; innovative development; innovative activity;
industrial enterprise.
The increasing innovative development through the competent corporate
management in enterprises is an important
component of structural reform which
determines the relevance of reserch outlined issues due to a range of problems
that currently arise in the industrial sector
in Ukraine. It’s very important to find a solution to solve the problem of increasing
innovative development of industrial enterprises on the basis of competent corporate management as it’s essential for the
required economic growth and profitability achievement, implementation of inno-

vation potential, enhancing the competitiveness of enterprise, also for productivity and efficiency growth.
The profound study of competent corporate management peculiarity of industrial enterprises is very expedient because it
increases their innovation development; indentifies factors of influence; investigates
main problems of corporate management
that interfere with enterprise’s innovative
development in formation of the main
tasks amied at its improving.
Considering the active formation of
the Theory and Practice of corporate
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management and comparison of national
experience with global counterparts, this
issue is actively studied in the works of
scientists, in particular D. O. Baiura,
T. O. Zaiets, O. B. Ivanov, M. P. Malska,
N. L. Mandiuk, H. V. Nazarova, I. P. Oten
ko,  P. E. Puliayeva,  L. O. Mozhova,
S. V. Pavlova, K. I. Rovynska, O. V. Bedzai,
Z. Ye. Shershniova and others. Problems
associated with the investigation of inno
vative development of industrial enter
prises were analyzed by Ukrainian and for
eign scientists and experts: I. V. Aleksieyev,
O. F. Androsov, L. L. Antoniuk, I. T. Bala
banov, H. Ya. Holdstein, V. V. Honcharov,
D. I. Kokurin, Zh. L Krysko, Ye. V. Lapin,
O. O. Lapko, P. P. Mykytiuk, O. F. Ovsia
niuk-Berdadina,  I. M. Pidkaminnyi,
S. M. Skochylias, O. S. Fedonin, L. I. Fedu
lova, N. I. Chukhrai and other researchers.
In the existing methodical aproach it’s
paid very small attention to the issues re
lating to competent corporate manage
ment that is able to increase the innovative
development of industrial enterprises and
eventually to become a determining factor
in the enterprise success and increase in
vestor confidence in it.
In addition, these authors independent
ly investigate innovative development of
enterprise, reveal the essence and main pur
pose of corporate management, depriving
its competent context. However, the ques
tion of corporate management impact on
the innovative development of the enter
prise is not fully resolved. Some aspects dis
closure of direct determination of compe
tent corporate management approach is
very important as governance process.
Primarily, the research and dislosure of
main aspects of innovative development im
proving based on the competent corporate
management is remained as important task.
In terms of crisis strengthening in
Ukraine, financial deterioration of many
enterprises, absence of adequate models
of social and economic growth, socioeco
nomic condition of national corporate en
terprises is characterized by problems in
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achieving the necessary level of innova
tion development. The decisive action is
required from all business process mem
bers to ensure the company launching new
technology or technological process in
production. In this context there is a sig
nificant role of purporse consistency in
business management which is character
ized by a set of management capabilities
and functions to ensure effective develop
ment through innovative corporate spirit
formation, consistent psychological cli
mate in the team, the atmosphere of secu
rity and implication to the enterprise goals,
the use of knowledge, motives and beliefs
of supervisory board members and man
agers of the enterprise, who are the key
members of corporate management. This
is the essence of increasing innovative de
velopment on the basis of the competent
corporate management.
Existent corporate management is
characterized by a complex relationship
between business owners, senior execu
tives, managers and other stakeholders,
which are governed by legislation, internal
regulations and multilevel management
structure, allowing the enterprise to imple
ment its corporate potential, to accumu
late a competitive advantages, to increase
enterprise cost indicators, also to protect
the interests of shareholders. Accordingly,
corporate management, as a paticular
sphere of management, expands on all
subsystems of the enterprise. There might
be situations when the goals of corporate
governance and management in general
coincide under certain conditions (for ex
ample, attempts to achieve innovative de
velopment of the enterprise).
However, the increase of innovation
through the competent corporate manage
ment includes the ability effectively imple
ment innovation at the enterprise, quality
duties performance by supervisory board
members and managers within the author
ity established by law and Charter and
their knowledge, skills, abilities and practi
cal use in ensuring labor discipline and sta
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bility of personnel, appropriate working
conditions, labor productivity, which in
general increases innovative development
of the company.
Those enterprises that are able to generate, use and increase the competence of
corporate management, have all benefits
to influence the environment, to overcome corporate conflicts, to ensure the
implementation of the corporate relation
participants’ interests, therefore in genaral
it helps along with innovation objectives.
Due to analysis of many famous scientists’
works [1–5] the study of corporate sector
of industrial enterprises has revealed
shortcomings in the creation and use of
knowledge by enterprises, low activity of
innovation policy, the impossibility of research and development on a regular basis.
Human resources, professionalism and
knowledge defining the essence of the
competent corporate management approach form the source of success driving
innovation in enterprises. This approach is
aimed at solving of certain innovation implementation problems and providing innovative enterprise development [6]. But
first of all, to successfully perform these
objectives the management control valves
of innovation processes must be efficiently distributed among potential participants, so that to provide all necessary possibility for the timely execution of any development tasks locally. However, the
main condition for this type of management is consistency of key factors influencing the innovationa development of
enterprises (Table. 1).
Profit from innovation depends on
their costs driving the importance of financial and investment factors. They are inseparably linked with the manufacturing ones,
the content of which is revealed through
the purchase of modern equipment, advanced production technologies, etc. In addition to financial, investment and manufacturing factors that influence on the development of innovative enterprises, there
must be special diligence to study the pro-

fessional characteristics of personnel who
makes decisions regarding corporate management. Education, experience and equalification are underlain in managerial competencies and largely characterize the effectiveness of its development.
However, as it was shown in scientific
studies [6; 7, p. 89–94; 8, p. 114–116],
there are the major corporate management
issues that stop the development of innovative enterprises. They consists of: a high
concentration of ownership; high transaction costs of management; the opportunistic behavior of management on innovation; weak motivation of employees to
implement innovative research and development; conflicts of interest between
shareholders, managers, employees, creditors, heads of management in the process
of innovation; low enterprise performance
compared to analogous companies in the
other countries.
The competent approach to corporate
management can be a solution of this objective. It allows to enhance the innocative
development based on: improving the efficiency of decisions making regarding innovative direction; orientation changes to
final result and, accordingly, the relationship of the key indicators of innovation
performance and indicators of growth
value; creating conditions for the formation of innovative potential of enterprise,
which implementation will affect its competitive advantage; ensure the harmonization of interests of all members through
the use of advanced tools and methods of
management and control; implementing
the principles of unity in making innovative decisions that might possibly result in
providing feedback between management
levels; change of culture to ensure interaction between shareholders, the collegial
and the executive branch of corporate
management, elimination of traditional
linear functional management.
However, there are the main objectives
of increasing innovative development: to
ensure enterprise transition to the innova-
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Factors affecting the development of innovation on the basis
of the competent corporate management
Factors
Manufacturing

Financial and
investment

Educational and
qualifying

Administrative

Table 1

Classification
– the condition of fixed assets, their physical and moral wear–and–tear
– the intensity of equipment and products renovation
– availability of modern equipment, advanced manufacturing technology
– maximum use of existing technology on product development and
manufacturing diversification
– the duration of the development of new products
– availability of an enterprise’s own funds
– level of providing all necessary resources and equipment for innovators
– innovation exes
– terms of innovations payback
– the level of investors’ activity / passivity
– the effectiveness of measures to explore possibilities of attracting
external investment sources for innovation
– funding activities aimed at personnel training
– funding of marketing operations, advertising and promotion of
innovation
– the level of employees’ scientific knowledge
– the level of knowledge in the field of innovation management,
financial management and personnel management
– a complex of scientific and fundamental research
– the number of employees engaged in the scintific research department
– expenditure on scientific research and development
– the level of staff support in constantly striving to learn and improve
skills
– the level of managers trust to the newly offered ideas by subordinates
– the level of interference with the other departments in the evaluation
of innovative offers
– availability of measures to improve corporate management
– availability of criticism on the part of governance threatening by
dismissal in case of inaccuracy
– the level of top manager’s power concentration
– predominance of greediness and arrogance in the management team
– availability of Ethics Summit Enterprise Management
– the effectiveness of the Board of Directors (Supervisory Board)
– the adequacy of the internal control system
– logical presentation of opinions about changes and restructuring,
consistant support of relationship and eliminate resistance to
readjustment
– overcome the barriers and division of work at various types and
functional duties
– the level of support for effective communication with colleagues, other
departments, universities and external research organizations
– profound understanding between employees
– providing meaningful business information, even though it’s negative
– meetings for the working groups

* developed by the author based on [1; 3; 6; 8, pp. 89–94]

tive development model as soon as possible, new equipment obtaining, the use of
the latest scientific development in order
to improve the quality of products; the ef-
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ficient technological cooperation with
large, medium and small enterprises, organizations and institutions; organization
of co-production and sales of high-tech
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products with the help of foreign partners
using their own manufacturing, retail
space and qualified personnel; participate
in the development and implementation
of effective resource-saving technologies
and environmental protection from the
negative impact of production. As a result,
this will ensure structural and functional
changes in corporate management system
that should force the expansion of opportunities to sell competitive products meet-

ing the needs of the economy and househould consumption.
In this matter the use of competent
approach to corporate management is the
determining factor in the effectiveness of
enterprise innovation. Due to competent
effective system of corporate management the enterprise is able to increase its
competitive advantage, implement the
strategy of innovative development and
increase its innovation potential.
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Abstract. The author proves that at the present stage the view that at the present stage,
active unification processes are taking place in the EU concerning the sphere of private
international law. Particularly useful European experience can be in the implementation
of the unification of provisions to the institutions that are not sufficiently developed in
our legislation.
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of legal systems, the EU.
Початок третього тисячоліття ознаменувався активізацією процесу уніфікації в сфері міжнародного приватного
права (далі — МПП). З 2000 по 2012 рр.
було прийнято ряд нових законів у
15 країнах — Азербайджані, Литві, Естонії, України , Монголії, Південної Кореї, Бельгії, Болгарії, Україні, Македонії,
Туреччини, Китаї, Польщі, Нідерландах і на Тайвані, які почали формувати
новий уніфікований порядок правового регулювання приватно-правових відносин у світі.
Наявність ефективного акту уніфікації МПП є одним з обов’язкових умов
формування і розвитку зовнішньоекономічного обороту, що має визначальне
значення для економіки будь-якої держави. На сучасному етапі виявляється тісний зв’язок між національною уніфікацією МПП і його уніфікацією в системі
міжнародного права, особливо, в праві
Європейського Союзу (далі — ЄС).
У процесі створення акту уніфікації
вирішується один з найбільш складних
в МПП питань — питання про імплементацію в національне законодавство
міжнародних уніфікованих норм. Зо-
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крема, в сучасних національних правопорядках триває процес імплементації
положень Гаазької конвенції про колізії
законів, які стосуються форми заповідальних розпоряджень (1961 р.), Гаазької конвенції про юрисдикцію, право,
що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей (1996 р.) та багато інших.
Сучасний етап розвитку МПП є
надзвичайно сприятливим для наукового дослідження феномену уніфікації в
зв’язку з наявністю великого обсягу нового і мало вивченого нормативно-правового матеріалу. Порівняльний аналіз
сучасних актів уніфікації вітчизняного і
зарубіжного МПП має істотне значення
для української науки права, що займається підготовкою змін чинного Цивільного кодексу, в тому числі, розділу VI частини третьої «Міжнародного
приватного права».
Метою статті є всебічний розгляд
інституту «уніфікація МПП» і встановлення ролі сучасних національних уніфікацій МПП в правовому регулюванні
приватноправових відносин, пов’яза-
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них з українською та європейською
системами міжнародного права.
Комплексне дослідження поняття
«уніфікація МПП» може стати кроком у
напрямку до автономної уніфікації
українського МПП, потреба в якій з
розвитком міжнародного цивільного
обороту в України буде тільки зростати.
Базові загальнотеоретичні знання про
уніфікацію як одну з форм систематизації і правотворчості викладаються в ро
ботах Г. Ф. Шершеневіча, С. С. Алєк
сєєва,  Д. О. Керімова,  С. В. Кодана,
В. М. Карташова. Серед сучасних вітчизняних вчених, які зачіпають окремі
аспекти уніфікаційного процесу в МПП,
слід назвати В. Васильєва, Е. М. Грамацького, Л. Луць, В. Плавич, О. Руденко. Цю тему досліджували також і зарубіжні вчені — М. Зоннентаг, Я. Кроп
холлер, К. Б. Пільснер, А. Фіоріні. Наприклад, у роботі німецького дослідника К. Б. Пільснера є досить докладний
коментар до одного з сучасних актів
уніфікації — Закону Південної Кореї
«Про міжнародне приватне право» (2001).
Однак комплексного системного вивчення сучасних результатів уніфікації
МПП як в Україні, так і за кордоном в
доктрині МПП до сьогоднішнього дня
не проводилося.
У вітчизняній та зарубіжній доктринах немає єдиного визначення поняття
уніфікації, і трактується воно по-різному: як розробка та введення у дію загальнообов’язкових  одноманітних
юридичних норм; як процес, що впливає на правові системи у напрямку їхнього зближення; як процес, який охоплює не тільки норми права, а й правові принципи, традиції, правові теорії,
доктрини тощо [1, c. 245].
В науці міжнародного приватного
права склалася загально визнана класифікація уніфікації за різними підставами: за предметом регулювання (уніфікація матеріально-правових, колізійних
та процесуальних норм), за географією
розповсюдження (універсальна та регі-

ональна), за способом юридичного
оформлення (укладення міжнародного
договору, прийняття модельних законів
тощо); за правовими засобами (міжнародні торговельні звичаї та узвичаєння
тощо) [2, c. 129].
Принципи уніфікації МПП визначають порядок здійснення уніфікаційних
робіт, в той час як принципи права в абстрактній формі висловлюють правила
поведінки в сфері міжнародного цивільного обороту. В значній мірі реалізації
доктринальних принципів МПП сприяє
принцип комплексності уніфікації.
Принцип комплексності означає,
що процес уніфікації повинен погоджувати максимальне число питань
правового регулювання певних суспільних відносин. У МПП принцип комплексності спрямований на взаємоузгоджене регулювання відносин в рамках міжнародного цивільного обороту.
Він забезпечує дотримання загальних
для будь-якої уніфікації (системність,
повнота, передбачуваність, визначеність, відсутність протиріч, зручність
застосування). Найбільшою мірою цій
вимозі відповідає автономна комплексна уніфікація, спрямована на дозвіл як
колізії законів, так і колізії юрисдикцій в
максимально широкій сфері транскордонних приватноправових відносин.
Особлива увага до принципу комплексності викликана чіткою тенденцією
більшості сучасних законодавців приймати автономні комплексні закони про
МПП. У зв’язку з даною тенденцією
принцип комплексності набуває нового
значення. З одного боку, це проявляється в поширенні правового регулювання
сучасних уніфікованих актів на порівняно недавно сформовані інститути (наприклад, зареєстровані партнерства як
форми співжиття у сімейному праві).
З іншого боку залучають деякі правила
міжнародного торгового і господарського права в розділи цивільних кодексів в
європейських країнах романо-германської системи права.
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Прикладами таких новел можуть
бути:
1) норми про юрисдикцію конкретного транскордонного спору (наприклад, спору про дійсність шлюбу —
ст. 1.30 ЦК Литви);
2) норми про право, що застосовується до процесуальних питань при
розгляді транскордонних приватноправових справ в національних судах (ст. 3
Книги 10 ЦК Нідерландів);
3) положення цивільних кодексів, що
відповідають міжнародним уніфікованим
процесуальним нормам (наприклад, Регламенту «Брюссель II bis» — ст. 113 Книги 10 ЦК Нідерландів) [11, c. 580].
Подібний прийом законодавчої техніки починає застосовуватися також в
ході автономної уніфікації , систематизуючої норми про застосовуване право,
що не було характерним для попередніх уніфікацій.
Вдаючись до бланкетного методу,
законодавець включає в національний
акт норми, що регулюють деякі аспекти
МПП і тісно пов’язані з відповідними
транскордонними приватноправовими
відносинами.
Оскільки уніфікація МПП зводиться
до розробки питань регулювання транскордонних приватноправових відносин, то принципи уніфікації повинні
ґрунтуватися на загальних принципах
МПП і прагнути до їх здійснення в уніфікованому законі. До цих принципів
доктрина відносить: автономію волі сторін, принцип найбільш тісного зв’язку,
застосування захисних застережень. Всі
ці принципи отримують нормативне закріплення і в нормах МПП. [6, c. 109].
Значимість проблеми відсилань підкреслена в резолюції Інституту міжнародного права «Про застосування іноземного міжнародного приватного права» (1998 р): теорія відсилань покликана
відігравати важливу роль в забезпеченні
гармонізації права. Особливо гостро
питання про застосування зворотного
відсилання постає у зв’язку з визнанням
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і виконанням іноземних рішень. У багатьох юрисдикціях обов’язковою умовою задоволення визнання і виконання
є застосування іноземним судом того
матеріального права, до якого відсилає
колізійна норма права країни місця виконання рішення.
Відмова враховувати приписи іноземних колізійних норм може призвести до «неправильного» (з точки зору
суду місця виконання рішення) вибору
права, що, в свою чергу, може спричинити відмову у визнанні та примусовому виконанні іноземного рішення. Неналежний підхід законодавця до вирішення проблеми зворотного відсилання може перешкодити коректному визначенню застосовуваної правової системи. Подібна ситуація, до всього іншого,  заважає  оптимальній  реалізації
принципу комплексності.
В даний час принцип комплексності є одним зі специфічних принципів уніфікації МПП. Даний принцип
означає, що процес уніфікації повинен
погоджувати всі питання правового регулювання певних суспільних відносин.
Найбільшою мірою цій вимозі відповідає автономна комплексна уніфікація,
спрямована на дозвіл колізії законів і
юрисдикцій в максимально широкій
сфері транскордонних приватноправових відносин [10, c. 149].
Ефективність принципу комплексності безпосередньо залежить від
узгодженості міжнародно-правових та національно-правових підходів до використання понятійного апарату і специфічних механізмів правового регулювання в
МПП (автономії волі сторін, принципу
найбільш тісного зв’язку, захисним застережень і зворотного відсилання).
Правове регулювання питань МПП
будується на загальних принципах:
принципі автономії волі, найбільш тісному зв’язку, застосуванні захисних застережень. Це є одним з основних доказів можливості та обґрунтованості
комплексного підходу до уніфікації
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МПП. З урахуванням цього висновку
слід сформулювати деякі пропозиції
щодо вдосконалення чинного вітчизняного законодавства в сфері МПП.
1. Регулювання питань МПП повинно мати місце в окремому уніфікованому комплексному нормативному
акті, який можна назвати, наприклад,
«Кодекс міжнародного приватного права і міжнародного цивільного процесу».
При розробці даного «Уніфікованого
акту» слід було б врахувати результати
зарубіжного уніфікованого досвіду:
а) Кодексу МПП Бельгії, в якому досягається максимальна узгодженість положень про застосовуване право і Міжнародний цивільний процес (далі — МЦП);
б) Кодексу МПП Болгарії, в якому
досить детально висвітлені загальні положення МПП, правила МЦП [7, c. 61].
В Україні, в Законі про МПП, пропонується юридичний глосарій основних понять МПП і виділяється глава
про колізійне регулювання трудових
відносин.
2. В українському «Уніфікованому
акті» викладу основних правил повинно передувати чітке визначення його
мети і завдання, включаючи забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів
правовідносин.
3. Предмет правового регулювання
має охоплювати максимально широке
коло приватноправових і процесуальних відносин транснаціонального характеру (наприклад, за зразком ст. 1, 2
Кодексу МПП Бельгії, ст. 1 Кодексу
МПП Болгарії або преамбули Закону
України). З цією метою в «Уніфікований акт» може бути включена преамбула: «Цей кодекс (закон) регулює майнові та пов’язані з ними немайнові відносини між приватними суб’єктами права,
якщо такі відносини мають юридично
значимий зв’язок з правопорядком двох
і більше держав». Такий підхід дозволяє
підпорядкувати «Уніфікованому акту»
все різноманіття транскордонних приватноправових відносин [9, c. 173].

4. Основне завдання повинно зводитися до переробки змісту і структурної систематизації колізійних норм
(«ядро» правового регулювання в МПП)
відповідно до прийнятої в системі права диференціацією транскордонних
приватноправових відносин. В «Уніфікованому акті» слід передбачити нормативне закріплення принципу найбільш
тісного зв’язку національного МПП
(наприклад, ст. 2 Кодексу Болгарії), що
забезпечує оптимальну гнучкість правового регулювання [9, c. 173].
Критерій «найбільш тісного зв’язку»
може використовуватися не тільки для
визначення застосовуваного права, а й
виконувати в законі такі функції:
а) обмежувати застосування передбачених законом колізійних прив’язок
за допомогою «клаузули про виключення» («умови про вилучення») (наприклад, ст. 19 Кодексу МПП Бельгії);
б) служити критерієм застосування застережень про публічний порядок і норми (наприклад, ст. 20, 21 Кодексу МПП Бельгії), а також критерієм вибору компетентного права замість права, відхиленого у зв’язку із
застосуванням застереження про публічний порядок (ст. 12 Закону України «Про міжнародне приватне право»); обмежувати автономію волі сторін при виборі юрисдикцій, тобто
при укладанні пророгаційної угоди
(ст. 6 (2) Кодексу МПП Бельгії); визначати застосовувану альтернативну
прив’язку; забезпечувати вибір найбільш сприятливого для слабкої сторони правового режиму (ст. 66 Закону
України «Про міжнародне приватне
право», ст. 67 Кодексу МПП Бельгії);
в) встановлювати загальний спосіб
кваліфікації деяких правових понять
(ст. 3 (2) Кодексу МПП Бельгії) [3, c. 146].
5. Необхідно розширити межі застосування автономії волі, поширивши
її на максимально широкий спектр регульованих відносин і передбачивши
можливість обрання сторонами як ма-
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теріальних, так і колізійних норм іноземного права.
6. Принципове значення має вказівка
в «Уніфікованому акті» відкритого переліку джерел встановлення права в транскордонних приватноправових спорах.
7. В «Уніфікованому акті» повинні
бути визначені дефініції основних понять МПП — в окремій початковій
статті, а більш вузьких, специфічних
понять — при першому їх вживанні.
Обов’язкове розшифрування повинні отримати такі поняття, як «застосовуване право», колізійні критерії «громадянство», «місце проживання» і «звичайне місце знаходження».
8. Значна увага в «Уніфікованому
акті» повинна приділятися врегулюванню загальних питань МПП.
9. Особлива частина «Уніфікованого акту» повинна містити спеціальні
розділи, що передбачають колізійне регулювання широкого кола транснаціональних приватноправових відносин і
суперечок, а також похідних від них відносин. При розробці пропонованого
«Уніфікованого акту» необхідно активно використовувати накопичений уніфікаційний досвід іноземних держав і
міжнародних організацій. [5, c. 613].

Особливо корисним європейський досвід може бути при здійсненні уніфікації
положень до ще недостатньо розвинених в нашому законодавстві інститутів:
транскордонного банкрутства та медіації.
Отже, сучасна уніфікація МПП являє собою складний і тривалий процес
впорядкування правових норм з метою
системного врегулювання матеріальних
приватноправових і процесуальних відносин, що мають юридично значимий
зв’язок з правопорядками двох і більше
держав. Підсумком уніфікації МПП для
України, як процесу є прийняття одного або декількох актів уніфікації МПП
шляхом: введення в галузеві кодекси
спеціальних розділів, що містять колізійні норми для визначення застосовуваного права до відносин, що становлять предмет кодексу (міжгалузева уніфікація ); розробки окремого закону,
що визначає право, що застосовується
до всіх відносин сфери МПП, але не
включає питання міжнародного цивільного процесу (автономна уніфікація );
розробки окремого масштабного «Уніфікованого акту», що визначає право,
що застосовується до всіх відносин
сфери МПП, і включає питання МГП
(автономна комплексна уніфікація ).
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ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН
У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
Matselyukh І. A. Development of the Institute of Legal Responsibility in the
Regulation of State-Church Relations in the Byzantine Empire
Abstract. The article addresses the issue of the legal analysis of institute of legal responsibility in the regulation of state-church relations in the Roman-Byzantine Empire. Basing on the contents of the primary sources of law of the Roman and Byzantine Empires,
namely the Theodosian Code, the Code of Justinian, the Eclogues, Prokhiron, the Epanagoge, the Basilica, the Nomocanon, certain types of system of church punishment
were considered.
Key words: legal responsibility, church punishment, sources of canon law, the Byzantine Empire.
Досліджуючи становлення інституту юридичної відповідальності у сфері
регулювання церковних відносин варто
сказати, що означений процес не виник стихійно, а має глибоке коріння,
ґрунтується на римській правовій традиції і візантійському законодавстві.
Відтак, пропонуємо зануритися в історичну минувшину та прослідкувати за
його витоками, які сягають періоду утвердження християнської віри в державному статусі.
До означеної проблеми неодноразово зверталися як дореволюційні кантоністи, так і окремі сучасні дослідники, зокрема, І. Бердников, Е. Бєлякова, М. Варьяс, М. Горчаков, М. Красножен, Н. Мілаш, В. Омельчук, А. Павлов, А. Попов, М. Суворов, Н. Таганцев, Ф. Успенський, В. Ципін, С. Чокалюк та інші. У роботах означених
вчених містяться згадки про існування
окремих видів церковних покарань,
проте комплексного аналізу дана проблема так і не зазнала.
Різнобічність підходів до актуалізованої проблеми змушує нас перейти до
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аналізу інституту юридичної відповідальності за церковні правопорушення у Візантійській імперії. Виходячи зі
змісту основних джерел церковного
права державного походження, маємо
на меті охарактеризувати окремі види
покарання та, з огляду на досягнення
науки кримінального права, запропонувати їх класифікацію.
Ознайомлення з нормативно-правовими актами Римської та Візантійської
імперій не дають чіткого уявлення про
систему церковних покарань. Однією із
причин названого явища є низький рівень законодавчої техніки. Тягар класифікації юридичної відповідальності за
церковні правопорушення так ніхто із
дослідників історії права, канонічного
права, богословів на себе не взяв. Згадуючи про існування тих чи інших церковних покарань, вчені донині не запропонували жодної стратифікації.
На нашу думку, комплексно підійти
до вивчення інституту юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин не можна
без розуміння природи, ознак та кри-
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теріїв, що визначали міру того чи іншого церковного покарання. Це має базове, основоположне значення. Якщо сучасна наука кримінального права визнає суспільну небезпечність вчиненого
протиправного діяння «основою побудови кримінального закону» [1, с. 80], то
на цій підставі, відповідно, визначається
рівень кримінальних санкцій до особи
чи групи осіб. В церковному праві існують дещо інші критерії юридичної відповідальності. У досліджуваний період,
на нашу думку, держава намагалася санкціями сакралізувати ту сферу суспільних
відносин, яка потрапляла під юрисдикцію церкви. З огляду на це система юридичної відповідальності за церковні правопорушення у досліджувану епоху, на
нашу думку, мала такий вигляд.
До першої групи відносилися покарання, пов’язані із позбавленням особи
життя. Незважаючи на помітну лібералізацію кримінального права та зменшення
застосування смертної кари як виду покарання, вона продовжувала мати місце у
двох формах: простій (через повішення,
обезголовлення мечем) та кваліфікованій
(спалення на вогнищі, каменування — забиття камінням до смерті).
До другої групи належали тілесні покарання, що замінили численні випадки
застосування смертної кари: скалічення
(відрізання носа, відрубування рук, вирізання язика, очей, оскоплення), відрізання волосся, побиття різками тощо.
Третю групу становили покарання
майнового характеру, що передбачали
конфіскацію рухомого чи нерухомого
майна, виплату грошових штрафів у
різноманітних розмірах.
Покарання, пов’язані із позбавленням волі, відносились до четвертої групи. До них слід зарахувати ув’язнення в
монастирях, при храмах. До ув’язнення
із засланням на каторжні роботи засуджувалося лише залежне населення, здебільшого раби.
Позбавлення права особи проживати в межах певної території є свідчен-

ням існування звичаєвих традицій додержавної доби. Цей — п’ятий — вид
юридичної відповідальності застосовувався у формі вигнання із країни, столиці або окремого населеного пункту на
острівну частину держави. Серед видів
цієї групи покарань особливе місце займала проскрипція, що полягала у публічному оголошенні особи поза законом, позбавленні її майна, видворенні
за межі держави [2].
До шостої групи належали покарання, що характеризуються обмеженнями окремих цивільних та процесуальних прав. Вони полягали у
позбавленні особи спадкових прав:
права заповідати своє майно та отримувати спадок; обмеженні процесуальних прав, а саме: позбавленні права звертатися до суду, виступати свідком під час процесу, здійснювати
представництво чи бути адвокатом;
позбавленні права на шлюб, забороні
тримати у власності рабів-християн,
позбавленні майнових прав, втраті честі «іnfamia», що тягло за собою обмеження обсягів правоздатності.
До останньої — сьомої групи — належала юридична відповідальність адміністративного характеру. Йдеться
про звільнення з роботи, позбавлення
права обіймати громадські, адміністративні чи державні посади, позбавлення
духовного сану, заборону здійснювати
священнодійства тощо.
Логіка викладу матеріалу вимагає детального аналізу кожного окремо взятого виду покарання, акцентуючи увагу на
церковних правопорушеннях, за скоєння яких вони наставали.
Смертна кара застосовувалася як
екстраординарне покарання за окремі
злочини проти віри, зокрема: за належність до язичництва, за відступництво
від християнства після прийняття таїнства святого хрещення і навернення до
язичництва (CTh. ХVI. 1.1.10) [3] та повторне сповідання маніхейства (Рroch
39, 28; Epan. 40) [4, с. 22].
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Кодекс Феодосія розширив сферу
застосування смертної кари. Вона передбачалася за вторгнення до храму
під час богослужіння та за виявлення  неповаги  церковних  кліриків
(CTh. ХVI. 2.31) [3]. З часом імператорське
законодавство
відмінило
смертну кару за останній вид злочину,
проте за наругу над Святими Христовими Тайнами (причастям) збереглося
найтяжче покарання, яке передбачало
позбавлення життя (Nov. 123) [5].
Кодекс імператора Юстиніана встановив смертну кару для єретиків та осіб,
що поширювали єретичні вчення, зберігали та розповсюджували антихристиянську літературу (C.J.I. 1.5.14.) [6]. На
думку сучасного дослідника канонічного
права В. Омельчука, боротьба з єрессю у
Візантійській імперії розглядалася не як
внутрішньоцерковна справа, а як загальнодержавна, до якої долучався суд імператора, а під час проведення слідства задіювалися навіть урядові війська [7, с. 211].
Смертна кара у формі обезголовлювання мечем також застосовувалася за чаклунство, знахарство (Ecl. 7.43) [8, c. 240],
богохульство (Nov. 77) [5].
Смертна кара як міра юридичної
відповідальності призначалась і за окремі злочини проти моралі. Так, Кодекс Феодосія передбачав її застосування за перелюбство, вчинене жінкою зі
своїм рабом (CTh. ІХ. 11.1)[3]. Проте в
кодексі Юстиніана таке жорстоке покарання було замінено на більш м’яке.
Безальтернативно християнські імператори засуджували гомосексуалізм,
покарання за який передбачало просту
смертну кару через страту мечем чи кваліфіковану — шляхом спалення обох
грішників (CTh. ІХ. 7.3; CTh. ІХ. 7.6) [3];
(C.J.I. 9.9.31) [6]; (Ecl.7. 38) [8, c. 240].
З такою ж категоричною однозначністю каралося і кровозмішення, вчинене
між родичами першого ступеня спорідненості, тобто за інтимні стосунки між
рідними батьками та дітьми, рідними
братами та сестрами. Винні підлягали
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страті через обезголовлення мечем
(CTh. ІІІ. 12.1) [3]; (Ecl. 7.33) [8, c. 239].
Тілесні покарання, що стали альтернативою застосування смертної кари та
поступово витісняли її, застосовувалися
як за злочини проти віри, так і за злочини
проти моралі. Так, прояви неповаги до
богослужінь каралися відсіканням язика
або відрубуванням рук (Nov. 123) [5]; святотатство тягло за собою осліплення
або побиття батогом (Ecl. 7.15); неправдива присяга — відрізання язика
(Ecl. 7.2); зоофілія передбачала оскоплення (Ecl. 7.39); тілесні покарання у
формі побиття різками, відрубування
носа та відрізання волосся передбачалися за перелюбство, розпусту та кровозмішення другого, третього та четвертого рівня спорідненості (Рroch 39, 45;
Ecl.7.19–37); [8, c. 240]. Аналізовані покарання могли виступати як самостійні
чи додаткові, що доповнювали основну. Досить часто вони поєднувалися з
покараннями майнового характеру,
ув’язненням в монастирі або вигнанням.
Майнові покарання — це санкції,
що вживалися майже до всіх злочинів
проти віри і застосовувалися судами у
разі виявлення пом’якшуючих обставин. Конфіскацією рухомого чи нерухомого майна можна було відбутися за
здійснення  язичницьких  обрядів
(Ваs I.1.17); відступництво від христия н с т в а ,    с п о в і д у в а н н я    і у д е й с т в а
(CTh. ХVI. 8.7) [3]; (C.J.I. 1.7.1)[6] і, навіть, за єресь. Кодекс Феодосія, зокрема, передбачав для обвинуваченого у
єресі сплату грошового штрафу від
10 фунтів срібла до 50 фунтів золота,
розмір якого залежав від статусу, який
займала дана особа в суспільстві. Єретики із числа духовенства чи кліриків
сплачували 50 фунтів золота, сенатори — 30 фунтів золота, торгівці і плебеї —
5 фунтів золота (CTh. ХVI. 5.52) [3].
Блюзнірство, тобто наруга над могилою чи іншим місцем поховання, також каралося штрафом. За пошкодження і руйнацію могил та гробниць перед-
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бачався штраф у розмірі 100 фунтів золота. За проживання в гробницях стягувалося 200 фунтів золота. Викрадення
мармуру та надмогильних каменів обкладалося штрафом у розмірі від 10 до
20  фунтів  золота  (Dig. 47.12.3.6;
C.J.I. 9.19.4.1) [6].
Майнові покарання застосовувалися
і за окремі види злочинів проти віри, а
саме — за добровільну розпусту (це той
випадок, коли цнотлива дівчина без
згоди батьків та весілля вступила в інтимні стосунки із чоловіком). У цьому разі
останній міг одружитися на скривдженій або виплатити їй грошовий штраф
у розмірі одного літра золота чи половини свого майна (Ecl. 7.29) [8, c. 240].
Усі грошові стягнення надходили до
імператорської казни та слугували хорошим джерелом поповнення державного бюджету (CTh. ХVI. 5.54) [3]. Майнові покарання застосовувалися як самостійний вид юридичної відповідальності або накладалися як додаткові з
метою посилення церковно-правових
санкцій до правопорушників.
Покарання у вигляді позбавлення
волі передбачало ув’язнення в монастирі, ув’язнення «decanica» (при храмі) або
ув’язнення для виконання каторжних
робіт. Останні застосовувалися лише
до рабів у разі вчинення ними блюзнірства, тобто наруги над могилою чи іншим місцем поховання (C.J.I. 9.19.2) [6].
Ув’язнення в монастирі передбачалося,
здебільшого, за перелюбство. Так, винна у подружній зраді жінка, окрім майнових стягнень, ув’язнювалася в монастирі (Nov. 134.10). [5]. Така сама участь
чекала і на подружжя, що розірвало
шлюб без згоди церкви. Якщо подальше
сімейне життя було не можливим, їм надавалося розлучення без права укладення
нового шлюбу. Покаяння з проживанням
у монастирі очікувало на порушників законодавчих приписів (Nov. 117) [5].
Посилаючись на історичні джерела,
дореволюційний дослідник Ф. Успенський наводить і інші приклади засто-

сування покарання у вигляді ув’язнення
у монастирі. Так, проти італійського
мислителя ХІ ст. Іоанна Італа було порушено справу за обвинуваченням у
сповідуванні єретичних поглядів. Під
час слухання справи обвинувачений публічно відмовився від своїх переконань
та присягнув на вірність християнській
церкві, після чого собор єпископів вирішив обмежитися ув’язненням єретика
в монастирі, відмовившись від санкцій
більш тяжкого характеру [9, с. 63–64].
Обмеження волі в межах монастиря
традиційно застосовувалося як покарання для світських осіб і, найчастіше,
за злочини проти сім’ї. Ув’язнення
«decanica» — це спеціальний вид обмеження волі, що застосовувався до осіб
духовного сану. За твердженням М. Суворова, «decanica» — це прибудова біля
вівтарної частини храму, що нині виконує функцію ризниці [10, с. 153]. Про
цей вид покарання говоритимемо далі,
в контексті аналізу юридичної відповідальності церковнослужителів.
Вигнання — це основне покарання,
що застосовувалося як альтернатива
смертній карі лише за злочини проти
віри. Воно могло мати умовний —
строковий характер, але не менше як на
15 років, або безумовний — довічний
характер. Вигнання, в основному, застосовувалося до проповідників єресі.
Так, за поширення аріанського вчення
вигнаним став його засновник Арій та
його окремі послідовники. Вигнання,
зазвичай, супроводжувалося проскрипцією — оголошенням особи поза законом та конфіскацією його майна
(CTh. ХVI. 5.53–56) [3]. Слід зазначити,
що церква диференціювала покарання
за протиправні діяння, що містили єретичний зміст. Альтернативним видом
санкції за менш тяжкі правопорушення
визнавалося вигнання із столиці чи населеного пункту (CTh. ХVI. 5.6–8) [3];
(C.J.I. 1.5.12) [6].
Документальні джерела досліджуваної епохи свідчать, що вигнання засто-
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совувалося і за інші злочини проти
віри:  належність  до  язичництва
(Bas. І.1.17); за висловлення в храмі неп о в а г и    д о    с в я щ е н н о с л у ж и т е л і в
(Nov. 123) [5]; наругу над тілом померлого шляхом роздягання, знущання,
калічення; святотатство. Покарання за
останній вид злочину носило обмежений характер і полягало у вигнанні особи на острівну частину імперії терміном
до 15 років з можливістю повернення
до попереднього місця проживання.
Особливі умови стосувалися вигнання
жінок. До цієї міри покарання притягувалися особи жіночої статі у разі перелюбства та, як наслідок, вагітності, що
була штучно перервана (Ecl. 7.36) [12].
Нами виділено окрему групу покарань, що характеризуються обмеженнями окремих цивільних та судово-процесуальних прав. Так, сповідникам іудейства та самарянства заборонялося
одружуватися на християнах, свідчити
проти християн у суді, тримати їх у рабстві (C.J.I. 1.9.6; 1.5.21) [6]. Як додаткове
покарання, єретиків позбавляли громадянських, процесуальних, майнових,
спадкових прав (CTh. ХVI. 5.12–14) [3].
Відступники від християнства не мали
права виступати свідками в судах, спадкувати за заповітом та дарувати майно
(C.J. I. 7.1) [6]. Уся власність після їхньої
смерті, у разі відсутності нащадків із
числа християн, переходила до держави (C.J. I. 5.18.6–7) [6]. Окрім того, санкції цивільно-правового характеру застосовувалися як додаткові покарання за
злочини проти моралі. Так, за розпусту
та кровозмішення особа позбавлялася
спадщини, їй заборонялося заповідати
майно (C.J.I. 5.5.6) [6].
Детальніше зупинимося на покаранні під назвою «infamia» або позбавлення честі. Воно запозичене не із церковно-правової традиції періоду раннього християнства, а із римської процесуальної практики. За окремі протиправні діяння повноправний громадянин Риму зазнавав знеславлення, пу-
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блічного осуду, що тягло за собою відповідні юридичні наслідки. Безчестя
фактично обмежувало правоздатність
особи. У канонічному праві «infamia»
набуло дещо іншого змісту. Про неї
йдеться у 6-му правилі Другого та у
21-му правилі Четвертого Вселенського
Собору. Насамперед особа, що звернулася з приватним обвинуваченням єпископа, спочатку сама ставала об’єктом
вивчення церковного суду. Потім розглядалося обвинувачення по суті. Якщо
воно підтверджувалося, то суд виносив
відповідне рішення, якщо ні — то заявник зазнавав «infamia» шляхом публічного знеславлення. Підданий «infamia»
позбавлявся в майбутньому права на
звернення до суду, йому заборонялося
свідчити чи здійснювати представництво в суді [11, с. 342–351].
Останнє із покарань, яке ми маємо
намір охарактеризувати, сучасна теорія
кримінального права відносить до додаткових. У разі притягнення особи до
відповідальності за єресь її одночасно
позбавляли права обіймати державні
посади чи брати участь в роботі органів
самоврядування (C.J. I. 5.12.9–12) [6].
Ідентичні санкції подекуди застосовувалися і до християн, винуватих у вчиненні кровозмішення, гріховність яких визнана основними джерелами церковного права державного походження Візантії (CTh. ІІІ.12.1; C.J.I. 5.5.6; Nov. 12.1;
Ecl. 17, 33; Ecl. 17, 37; Рroch 39, 69;
Рroch 39, 72; Epan. 40, 61–62) [3; 5; 6; 12].
Таким чином, Візантійська імперія — це держава, яка за формою
правління завжди була абсолютною
монархією. Державний статус християнської релігії лише посилював її. Імператору належала вся повнота влади,
а релігія забезпечувала їй сакральність,
божественність, недоторканність. У таких умовах церква, зайнявши відведену
їй нішу в системі державного управління, підпорядковувалась імператору,
ставала залежною від нього, адже правопорушення проти віри перетворю-
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валися із явища суто церковного в загальнодержавне. Синхронізація діяльності державної і церковної влади у
Візантійській імперії ставала важливим
взаємообумовлюючим фактором досягнення власних цілей як однією, так і
іншою. В таких умовах відбувалося
формування інституту юридичної відповідальності за церковні правопорушення. Він складався із комплексу
санкцій, передбачених джерелами церковного права державного походжен-

ня, де фіксувалися встановлені державою межі відповідальності. Злочини
проти віри і моралі в новій системі
взаємовідносин церкви та держави отримали статус «delictum publicum»,
тобто засуджувалися державою тією
самою мірою, що й кримінальні злочини. Ґенеза інституту юридичної відповідальності на цьому етапі дала нам
можливість типологізувати церковні
покарання за родовою ознакою на сім
самостійних груп.
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПИТАННЯ:
ВІДМЕЖУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ОГЛЯДУ
ТА ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ
ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ

Kononets V. P. Determining the Question: Delimitation of the Procedure for
Personal Review and Surface Review Under the Policy Legislation of Ukraine
Abstract. The norms that determine the grounds for carrying out a personal review and a
superficial examination in accordance with the legislation of Ukraine analyzed. The emphasis is placed on the situation regarding encroachment on certain boundaries of the body
and personal belongings as a continuation of the individual’s personality in modern society.
It is proved that personal review, especially tactile, increasingly relates to the dignity of the
individual, and therefore requires a clear understanding of the integrity of those areas that
can be considered as an encroachment on the part of police officers in honor and dignity.
Key words: personal review, review of cases, national police, legislation of Ukraine.
Стан дослідження. Актуальним на
даний момент є питання пов’язане з
проведенням особистого огляду та поверхневої перевірки, особистого обшуку та використанням поліцією технічних приладів, зокрема у процесі
здійснення фото і відео-фіксації. Вона
грає велику роль у пошуках злочинців
та правопорушників, допомагає збирати докази, досліджувати документи та
інших речові докази. І тому потрібно
визначити правові підстави, значимість даного питання та взагалі доречність застосування працівниками поліції цих засобів.
В науці проблеми застосування технічних засобів є предметом уваги низки
вчених, серед яких потрібно відзначити
таких науковців як О. В. Джафарова,
А. Є. Голубов, В. О. Іванцов, С. О. Шатрава та інші.
Мета і завдання дослідження.
Мета полягає у визначенні особливостей нормативно–правового регулю-

вання проведення особистого огляду та
поверхневої перевірки згідно законодавства України.
Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:
1) вивчення особливостей нормативно–правового регулювання законних підстав проведення особистого
огляду та поверхневої перевірки згідно
законодавства України;
2) пошук  науково-обґрунтованих
пропозицій та механізмів щодо покращення законодавства.
Постановка проблеми. Недотримання прав людини під час здійснення
огляду є важливою проблемою в діяльності поліції. Адже тут ми маємо справу із прямим втручанням у приватне
життя. Рівень культури усвідомлення
кордонів власного тіла та особистих
речей як продовження особистості індивіда в сучасному суспільстві постійно зростає. Відтак здійснення особистого огляду, особливо тактильного,
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все більше стосується гідності особи і
завдає певної шкоди.
Однак індикатором низького рівня
правосвідомості та поваги до власної
гідності є те, що безпідставні особисті
огляди або такі, що здійснюються з грубим порушенням процедури, сприймаються в суспільстві за норму. Поширеною є позиція: «якщо поліція оглянула
людину — є за що».
Законодавець, урегулювавши порядок здійснення особистого огляду та поверхневої перевірки особи забезпечив
мінімальний обсяг втручання у приватне
життя. На жаль, поліція часто нехтує
цим, і їй доводиться нагадувати про це.
Коли мова йде про підозру у вчиненні адміністративного правопорушення або затримання за вчинення такого правопорушення, то слід керуватися ст. 264 КУпАП, що регулює порядок здійснення особистого огляду та
огляду речей особи. Однак поза кримінальним процесом та провадженнями у
справах про адміністративні правопорушення може йти також мова про поверхневу перевірку, що відрізняється за
способом здійснення та характером
правовідносин.
Поверхнева перевірка передбачена ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію».
Вона є превентивним поліцейським заходом і полягає у візуальному огляді
особи, речі або транспортного засобу.
Тобто працівник поліції не прощупує різні ділянки тіла, а проводить
по поверхні вбрання рукою. Так само
не копирсається у Ваших речах або
кишенях, а лише оглядає вміст речей,
які самостійно показуються особою,
яку перевіряють.
Така перевірка здійснюється, якщо
існує достатньо підстав вважати, що
особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить
загрозу життю чи здоров’ю людей. Якщо поверхнева перевірка стосується речі або транспортного засобу,
то підстава для цього — підозра у тому,
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що в транспортному засобі перебуває
правопорушник або він (транспортний
засіб) є засобом вчинення злочину.
Тобто здійснення поверхневої перевірки має бути вмотивованим, тому пояснення від патрульного на кшталт «планова перевірка», «ми всіх студентів перевіряємо» є неприпустимими.
Поверхнева перевірка здійснюється
працівником поліції однієї з оглядуваним статі. У невідкладних випадках її
може здійснити будь-який поліцейський лиш з використанням спеціального
приладу або засобу.
Особистий огляд і огляд речей особи є заходом забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Він полягає у візуальному обстеженні матеріальних об'єктів,
які мають відношення до правопорушення. У ході огляду виявляються, безпосередньо сприймаються, а також
оцінюються та фіксуються стан і властивості таких об'єктів. Тобто, простішою мовою — речі, що мають відношення до правопорушення, виявляються в особи (якщо вони наявні) та
долучаються до справи після їх візуального обстеження та оцінки.
Системний аналіз законодавства дозволяє окреслити такі підстави для проведення особистого огляду і огляду речей особи:
1) особа вчинила або вчиняє адміністративне правопорушення;
2) особа має характерні ознаки правопорушення на тілі, одязі тощо;
3) третя особа вказала, що конкретна особа вчинила правопорушення;
4) наявне орієнтування на особу, яка
вчинила правопорушення.
Ці підстави прямо не зазначаються
ні в КУпАП, ні в Законі України «Про
Національну поліцію», ні в «Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції» (затв. Наказом МВС
України від 06.11.2015 №1376). Тому,
застосовуючи положення статті 260
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КУпАП («… з метою припинення адміністративних правопорушень, коли
вичерпано інші заходи впливу <…>
допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд
речей і вилучення речей та документів»), ми згрупували підстави у зазначеному списку.
Всі вони стосуються вчинення адміністративного правопорушення.
Щодо правових гарантій, то законодавство вимагає проведення таких
дій поліцейським однієї статі з оглядуваним та в присутності двох понятих тієї ж статі. Понад того, про такі
дії складається протокол або робиться
відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення/протоколі про адміністративне затримання. На практиці ці вимоги часто порушуються, що є наслідком слабкої правової конструкції такого застарілого
радянського закону, як КУпАП, а також порушеннями зі сторони правозастосовника.
У окремому протоколі, зокрема, зазначаються:
1) індивідуальні ознаки речей, цінностей, документів, що є знаряддям або
об’єктом правопорушення;
2) місця та обставини виявлення.
Протокол особистого огляду та
огляду речей підписують особа, яку
було піддано оглядові та у якої оглядали речі, поняті (свідки) та посадова
особа органу поліції, яка його склала
(п. 12 Розділу ІІІ Інструкції, затв. Наказом № 1376)
Українське законодавство нараховувало п’ять різних понять стосовно
проведення такої дії, як огляд особи та
її речей: «особистий огляд і огляд речей», «зовнішній огляд одягу та речей»,
«огляд особи», «особистий обшук»,
«обшук особи». Це створювало плутанину щодо порядку та підстав його
проведення. Цією плутаниною користувались самі працівники міліції,
здійснюючи так званий «поверхневий

огляд» без жодного процесуального
документування.
Сьогодні ситуація змінилася, однак
проблеми залишились – ми також маємо п’ять понять, що позначають один
інститут особистого огляду. Лише зникло поняття «зовнішній огляд», що було
закріплене в Статуті патрульно-постової служби. Йому на зміну прийшов інститут «поверхневої перевірки» (ст. 34
ЗУ «Про Національну поліцію»), схожий за назвою, але інший за змістом.
Його закріплення у Законі, а не підзаконному акті є позитивним кроком.
Якість правового регулювання порядку проведення огляду особи та її речей на сьогодні є незадовільним. Цей
інститут перебуває на перетині таких
категорій, як «національна безпека» та
«права і свободи людини». З одного
боку, поліції для виконання своїх завдань необхідно мати повноваження застосовувати такий превентивний захід.
З іншого боку — має бути дотримано
право на невтручання в особисте й сімейне життя (приватність). У обох випадках держава в особі поліції повинна
забезпечити ці права, однак витримати
баланс між цими двома категоріями
вкрай складно.
Окрім цього, існує ще низка проблем, пов’язаних із процедурою здійснення особистого огляду і огляду речей
особи та його учасниками. Наприклад,
статус такого учасника провадження у
справах про адміністративне правопорушення як «понятий» взагалі не визначений КУпАП. Він лише згадується у
відповідних положеннях статті 264
КУпАП, однак, на відміну від Митного
кодексу чи КПК, не висувається жодних
вимог до нього. Наприклад, не надається визначення незаінтересованої особи,
тобто кола осіб, які не можуть брати
участь у огляді як поняті або межі
дієздатності понятого тощо [2].
Що стосується огляду особи в
кримінальному процесі отримав назву
«обшук особи»/«особистий обшук».
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Поняття «особистий обшук» в КПК
вживається лише у випадку затримання співробітника кадрового складу
розвідувального органу України при
виконанні  ним  своїх  службових
обов’язків (ч. 8 ст. 191, ч. 6 ст. 208
КПК). У випадку обшуку особи, яка не
належить до цієї категорії, мова йде
про «обшук особи». Тобто, наразі, ми
маємо два різні терміни, що часто ототожнюються. Наявність двох понять
для позначення одного інституту є наслідком непослідовності законодавця,
що створює плутанину у визначенні
цих понять. Мова йде про формальне
розрізнення за об’єктом, однак, навряд
чи, хтось звертає на це увагу. Доцільним було б вживати одне з цих понять
поряд із «оглядом речей особи».
На жаль, нормативне регулювання
обшуку особи має «неповний і несистемний
характер» (Л. Удалова), що підкреслюється низкою науковців та практиків. Аналіз норм КПК дозволяє виділити два випадки [3], коли може здійснюватися обшук особи:
1) під час затримання особи в порядку статті 208 КПК (негайне затримання
під час або після скоєння злочину або за
можливості втечі особи, підозрюваної у
вчиненні тяжкого або особливо тяжкого
корупційного злочину);
2) під час проведення обшуку житла
чи іншого володіння особи (якщо є достатні підстави вважати, що особи, які
перебувають у помешканні чи іншому
володінні переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження).
У обох випадках повинні дотримуватися вимоги ч. 7 ст. 223 КПК —
присутність двох незаінтересованих
осіб (понятих) незалежно від здійснення технічної фіксації та ч. 5 ст. 236
КПК  —  здійснення особами тієї ж
статі. Також, якщо мова йде про обшук
особи під час обшуку житла або іншого
володіння особи — у обсязі, необхідному для досягнення його мети й тільки

34

на підставі ухвали слідчого судді на
проведення слідчої дії.
На практиці є багато проблем. Однією з них, наприклад, є те, що «слідчими
суддями та прокурорами всупереч положенням
КПК подаються, а слідчими суддями розгляда
ються та вирішуються по суті клопотання про
обшук особи(тобто метою є не обшук житла або іншого володіння, а саме особи — прим. моя Є. К.) <…> розгляд слід
чим суддею клопотань про обшук особи, не пе
редбачений КПК України» («Узагальнення су
дової практики щодо розгляду слідчим суддею
клопотань про надання дозволу на проведення
обшуку житла чи іншого володіння особи»,
лист ВСУ від 08.11.2014р.) [4]. Така ситуація на перший погляд є законною, однак
суперечить меті проведення обшуку
житла або іншого володіння.
Також проблема в тому, що «закон,
на жаль, не містить ніяких критеріїв, за на
явності яких таке рішення може бути прий
няте (рішення про проведення обшуку
особи під час проведення обшуку житла або іншого володіння особи —
прим. моя Є. К.). Не встановлено також,
яким повинне бути це рішення, як воно має
бути оформлене [5]. На практиці, це створює ситуацію, коли поліцейський уповноважений на власний розсуд визначати необхідність обшуку особи, і користуючись цим, нехтує принципами, закріпленими кримінальним процесуальним законодавством.
Що стосується інституту поверхневої
перевірки — він є новим для українського законодавства. Він встановлений
статтею 34 ЗУ «Про Національну поліцію»
та входить до складу поліцейських превентивних заходів. За змістом він суттєво відрізняється від особистого огляду та
від зовнішнього (поверхневого) огляду,
однак на практиці ця різниця поки відчувається слабко. Щодо гарантій, які має
особа, то поверхнева перевірка не потребує отримання дозволу суду (санкції)
для її проведення та складання протоколу. Закон гарантує лише те, що вона
здійснюється поліцейським відповідної
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статі(а у невідкладних випадках будьяким поліцейським лише з використанням спеціального приладу або засобу).
Поверхнева перевірка / поверхневий огляд
/ зовнішній огляд — термінологія цього інституту нагадує загальновживане словосполучення «поверхневий огляд», яким
успішно користувались працівники
міліції раніше. Під ним вони розуміли
«спрощену» процедуру (безпідставну,
без складення протоколу тощо) огляду
особи або її речей. Часто це було профайлінгом, адже найпоширенішим місцем його здійснення було приміщення
(нерідко підсобне) авто/залізничних
вокзалів тощо. Понад того, й досі поліцейські продовжують оглядати певні
категорії осіб на вокзалах або у метрополітені (брудний одяг, великі сумки
тощо — найпоширеніші індикатори
профайлінгу, що використовуються
поліцейськими), посилаючись на це
словосполучення.
Отже, зовнішній огляд взагалі був
юридично нікчемним, адже й у випадку
затримання у зв’язку із підозрою у вчиненні кримінального правопорушення,
зовнішній огляд суперечив положенням КПК. Це також виключало можливість його застосування, оскільки закон (КПК) має вищу юридичну силу.
Підсумовуючи, коротко можна описати цю ситуацію так: користуючись
незнанням населення процедури проведення особистого огляду, працівники
міліції називали «поверхневим огля
дом»/«зовнішнім оглядом» відповідний
захід, передбачений Статутом патрульно-постової служби, проводячи його
коли і як їм заманеться і без жодної процесуальної фіксації.
Змістом поверхневої перевірки є здійснення візуального огляду особи, проведення по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. Відповідно, за об’єктом
її можна поділити на три види: особи,
речей особи або транспортного засобу.

Суттєвою відмінністю від особистого огляду є спосіб здійснення перевірки, а саме візуальний огляд. Тобто тактильний контакт особи з поліцейським
відсутній. Поліцейський оглядає лише
те, що бачить або речі, що самостійно
показуються особою. При цьому, положення ч. 6 ст. 34 ЗУ «Про Національну
поліцію» не має імперативного характеру, тобто особа показує лише вміст речей чи транспортного засобу, а не
окремі речі. Тактильний контакт може
мати місце тільки у вигляді проведення
по поверхні одягу рукою, спеціальним
технічним приладом (засобом), наприклад металошукачем тощо. Такий спосіб значно відрізняє його особистого
огляду, під час якого поліцейський самостійно знаходить речі, оглядає їх
тощо. На думку законодавця, візуальний огляд є значно меншим втручанням у приватне життя особи, тому обсяг
гарантій є мінімальним.
Момент та підстави здійснення поверх
невої перевірки. Оскільки ця перевірка відмінна від особистого огляду/обшуку
особи, ми погоджуємось із думкою, що
«поверхнева перевірка особи, речі або тран
спортного засобу може передувати особистому
огляду і огляду речей» [6]. Тобто після проведення поверхневої перевірки та за наявності підстав, визначених законами,
працівник поліції може також здійснити особистий огляд/обшук особи.
Підставою здійснення поверхневої
перевірки особи є наявність достатніх
«підстав вважати, що особа має при собі річ,
обіг якої заборонено чи обмежено або яка ста
новить загрозу життю чи здоров’ю такої осо
би або інших осіб» (ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про На
ціональну поліцію»). На жаль, це визначення є розпливчастим, що робить
будь-яку перевірку формально законною, однак суперечить принципам,
якими має керуватись поліція.
Таким чином, на наш погляд, підстави поверхневої перевірки особи та її
речей необхідно деталізувати. Сьогодні
ж, при застосуванні будь-якого полі-
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цейського превентивного заходу, необхідно пам’ятати про вимоги статті 29
ЗУ «Про Національну поліцію». Такими
вимогами є законність, необхідність
(або ефективність, завдання найменшої
шкоди), пропорційність, необхідність
закінчення після досягнення мети його
застосування. Їх можна розглядати як
керівні принципи, що заповнюють наявні прогалини у законодавстві.
Підсумовуючи, варто відповісти на
питання необхідності запровадження
такого інституту в українському законодавстві. Необхідно визнати, що поверхнева перевірка прийшла на зміну поверхневому (зовнішньому) огляду. Позитивним кроком є закріплення на рівні
закону, а також в рамках нормальної
правової конструкції, що не суперечить
іншим нормативно-правовим актам.
Проте викликає занепокоєння відсутність чіткої юридичної визначеності
підстав поверхневої перевірки, що надає надмірно велике поле для прийняття рішень поліцейськими. Недарма старе поняття зовнішнього огляду ототожнюється з новим інститутом. Адже
ззовні вони виглядають дуже схожими.
Отже, ми маємо справу із дуже схожим явищем — безпідставним (або недостатньо обґрунтованим) оглядом
особи та її речей. Хоча мова йде про
візуальний огляд, що значно зменшує
шкоду від втручання у приватне життя.
Огляд особи є важливим інститутом
під кутом захисту прав людини. Адже
тут ми маємо справу із прямим втручан-

ням у приватне життя. Рівень культури
усвідомлення кордонів власного тіла та
особистих речей як продовження особистості індивіда в сучасному суспільстві
постійно зростає. Відтак здійснення особистого огляду, особливо тактильного,
все більше стосується гідності особи.
Підводячи підсумки, хочемо висловити деякі рекомендації для подальшого удосконалення законодавства в
даній сфері, а саме:
1) необхідно уточнити підстави
здійснення поверхневої перевірки для
кожного об’єкта: особи, її речей та
транспортного засобу шляхом внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію»;
2) регулярно проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу  для
поліцейських (насамперед патрульної
поліції,  оперативних  працівників,
слідчих)  щодо  відмінності  різних
процесуальних порядків проведення
огляду особи та її речей шляхом введення додаткових занять у навчальні
плани, проведення конференцій та
круглих столів у профільних навчальних закладах тощо;
3) ініціювати внесення змін до
КУпАП, КПК та інших нормативноправових актів, що врегульовують особистий огляд шляхом розробки концепції, пропозиції змін на рівні КМУ тощо.
А також вироблення єдиної термінології
для чіткого позначення інституту особистого огляду, доступного та зрозумілого
для пересічного громадянина.
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Abstract. The article is focused on the definition of the essence and features of administrative procedural norm as the primary element of administrative procedural law of
Ukraine. The modern theoretical and legal approaches to understanding the term of
«administrative procedure» have been considered, the author takes into account the fact
that the object of administrative procedural law, its content and structure directly depend
on the content and structure of the above mentioned category.
The legal essence of administrative-procedural norm studied, modern scientific views on
features, purpose, as well as the correlation of administrative procedural norm with the
norms of other branches of law developed.
Key words: administrative procedural norm, primary element, administrative procedural law, legal
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Постановка проблемы. Существенные социально-экономические, политические и правовые преобразования,
которые произошли в Украине за последние два десятилетия, изменения места и роли всех ветвей власти в жизнедеятельности общества после произошедших революционных событий на ее
территории, признание приоритета
прав, свобод и интересов личности как
основоположной обязанности государства выдвигают перед административноправовой наукой перечень актуальных
проблем, требующих своего рассмотрения и надлежащего разрешения.
Одной из первостепенных задач науки административного права является
совершенствование административноправового регулирования разносторонних общественных отношений, которые возникают в социально-политической, социально-культурной и хозяйственной сферах управления. Следуют
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признать, что именно нормы административного права позволяют упорядочить и регламентировать наиболее распространенные общественные отношения в сфере публичного управления,
исключать из его сферы такие, которые
не отвечают нынешнему этапу развития
государства, способствовать развитию и
формированию новых социально значимых общественных отношений.
Важная роль в обеспечении реализации норм административного права
принадлежит административно-процессуальным нормам, то есть таким, которые определены государством и
обеспечены его принуждением (организационными мерами), формально
определенные, общеобязательные правила поведения, регулирующие общественные отношения относительно
признания, реализации и защиты прав
и законних интересов физических и
юридических лиц, а также интересов
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государства в публичной сфере, рассмотрения и разрешения административных дел [1, с. 55].
Роль административно-процессуальных норм весьма велика, поскольку
именно они несут основную нагрузку
нормативного способа укрепления законности, обеспечения прав, свобод,
законных интересов человека и гражданина. Сказанное свидетельствует о том,
что эффективность административнопроцессуального регулирования во
многом зависит от совершенства системы административно-процессуальных
норм. Вместе с тем, административнопроцессуальные нормы характеризуются отличительными особенностями,
которые вытекают из предмета процессуально-правового регулирования.
Цель статьи. В связи с этим представляется необходимым в рамках этой
статьи выяснить, что на сегодняшний
день составляет предмет процессуальноправового регулирования, на основании
чего очертить сферу действия административно-процессуальных норм.
Анализ последних исследований
и публикаций. Система административного процессуального права, ее составляющие структурные элементы,
были и остаются предметом изучения
многих ученых-административистов.
Среди таких представителей следует
назвать А. М. Бандурку, В. Б. Аверьянова, М. Н. Тищенка, Т. А. Коломоец,
В. К. Колпакова,  Р. В. Миронюка,
Ю. А. Бор одина,  Ю. П. Бытяка,
Е . В . Д о д и н а ,    В . Ф . О п р ы ш к а ,
Ю. С. Педька, Е. В. Додина, Ю. М. Козлова, Г. В. Атаманчука, Е. В. Кузьменко,
А . Т . К о м з ю к а ,    В . М . Б е в з е н к а ,
Р. С. Мельника,  В. С. Стефанюка,
Н. В. Александрову,  Р. О. Куйбиду,
Е . П . Р я б ч е н к о ,    А . В . Р у д е н к а ,
Е. Г. Лукьянову,  Е. Ф. Демского,
Х. П. Ярмаки и многих других. Исследование указанной проблематики непосредственно свидетельствует о важном месте административного процес-

суального права в отечественной правовой системе.
Изложение основного материала. С полной уверенностью можно утверждать, что административно-процессуальные нормы являются одними
из наиболее развивающихся и динамично меняющихся, поскольку изменения, которые происходят вследствие
проведения многочисленных реформ в
Украине практически во всех сферах
жизнедеятельности общества непосредственно отображаются на нормах
административного права. В частности
события, которые происходили и происходят в политико-правовой действительности за последние три года, заставляют вспомнить о важности всей
совокупности норм административного материального и процессуального
права. К таким событиям следует отнести: а) проводимая в стране административная, административно-территориальная, судебная реформы, а также
реформирование правоохранительной
системы, следствием которых стали серьезные изменения и дополнения как в
положения Конституции Украины, так
и во множество норм законодательных
и кодифицированных актов (Кодекс административного судопроизводства Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях), принятие
качественно и содержательно новых
нормативно-правовых актов (Закон Украины «Про Национальную полицию»,
Закон Украины «О Высшем Совете правосудия» и т. д.). Кроме того, усовершенствование технологий и механизмов
сферы публичного управления, появление новых общественных отношений в
этой области, повлекло за собой необходимость их надлежащей административно-правовой регламентации.
В этом аспекте следует еще раз
подчеркнуть, что административное
законодательство неразрывно связано
с административно-процессуальным
(даже та его часть, которая формаль-
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но обособлена от него в виде отдельных административно-процессуальных актов), последнее можно рассматривать как совокупность источников
административного процесса, упорядоченную соответствующим образом. В условиях отсутствия единого
правового источника административного процесса предмет административного процессуального права, его
содержание и структура напрямую зависят от содержания и структуры административного процесса.
С учетом сказанного следует остановиться именно на содержании понятия «административный процесс», поскольку вопрос о его наполнении до
конца в научных кругах не решен, что
объясняется различием в подходах исследователей к его формулировке в
современной юридической литературе.
Однако для характеристики административно-процессуальных норм он имеет большое значение. Обратим внимание на последние научные работы, в
которых затрагивается рассмотрение
названного правового явления.
А. Н. Алехин административный
процесс понимает как единое правовое
явление, включающее в себя три составляющие: деятельность органов исполнительной власти по реализации
их полномочий, деятельность по применению мер административного принуждения внесудебными и судебными
органами и деятельность в сфере административной юстиции [2, с. 115].
В. И. Бенедик считает, что специфическими чертами административного процесса является его комплексный
характер и полифункциональность, то
есть отображает сложную структурную
природу, в которой следует выделять
административно-деликтный процесс,
административно-судебный процесс и
административный процесс как любую
правотворческую и правоприменительную деятельность органов публичной администрации в сфере государст-
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венного управления по удовлетворению публичных интересов [3, c. 4].
При этом, В. И. Бенедик подчеркивает, что особенности предназначения
конкретных норм административнопроцессуального права обусловлены
прежде всего спецификой их предмета
и метода регулирования и принадлежностью к одной из трех условных групп
(неконфликтные, юрисдикционные,
судебные) [3, с. 7].
В современных условиях реализация некоторой группы административно-процессуальных норм остается достаточно затрудненной, например, неконфликтные нормы рассредоточены
по многим нормативно-правовым актам, изданным в разное время и нередко противоречащим друг другу.
Некоторыми учеными-административистами административный процесс
рассматривается широко, то есть фактически как совокупность всех действий, совершаемых административными
органами для реализации своей компетенции. При этом высказываются достаточно серьезные доводы в пользу
такого понимания.
Как пример, следует указать мнение
А. И. Стахова, который под административным процессуальным правом понимает совокупность правовых норм,
определяющих вид, характер, последовательность, нормативную продолжительность (срочность), порядок документального оформления, действий органов публичной администрации (органов исполлнительной власти и органов
местного самоуправления) и судебных
органов по применению типизированных административно-правовых мер
(нормативно зафиксированных, связанных с разрешением того или иного административного дела собирательных,
типичных способов и примов обеспечения исполнения, соблюдения и использования иными учасниками административных правоотношений материальных
административно-правовых норм, а так-
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же материальных норм других отраслей
права) [4, c. 12].
Невозможно не обратить внимание на точку зрения, изложенную
Н. И. Грачевым и А. Г. Коломейцевой относительно понимания и содержания термина «административный процесс». Ученые отмечают, что
термин «административный» с одной
стороны воспринимается как синоним термину «управленческий», что и
служит основой для выделения управленческого административного процесса как нормативно закрепленного
порядка любого вида деятельности
органов исполнительной власти при
разрешении индивидуально-конкретных дел, как связанных, так и не связанных с наличием административноправового спора.
С другой стороны, названными учеными подмечено, что слово «административный» является составным элементом понятия «административная ответственность» хотя данный институт может существенно и не затрагивать деятельность органов исполнительной
власти как таковых. Именно терминология является одной из причин возникновения «узкого понимания» административного процесса — если ответственность «административная» значит,
порядок привлечения к данному виду
ответственности и составляет содержание административного процесса. Но
если основным субъектом административно-правовых отношений является
орган исполнительной власти, то говорить о производстве по делам об административных правонарушениях как об
административно-процессуальной деятельности нецелесообразно, так как
она затрагивает достаточно узкую сферу управленческой деятельности. Для
определения административного процесса важна возможность привлечения
самих органов исполнительной власти
в случае нарушения ими норм законодательства. Таким механизмом является

судебный контроль за деятельностью
органов исполнительной власти — административная юстиция.
Позитивная же деятельность названных органов регулируется управленческими или административными
процедурами. Как вывод, административный  процесс  рассматривается
Н. И. Грачевым и А. Г. Коломейцевой
именно как судебная защита прав и законных интересов граждан от неправомерных действий органов государственной администрации [5, c. 21–22].
Подобной точки зрения придерживается и Е. П. Есепова, полагая, что административный процесс в современном его понимании — это не столько
деятельность администрации, сколько
вид судопроизводства по рассмотрению административных дел в особом
порядке, регламентированном нормами административного процессуального права [6, c. 53].
Как видим, вышеизложенные подходы значительно «сужают» предметную
часть категории «административный
процесс», что выглядит недостаточно
обоснованно и противоречиво. Непризнание административно-процессуальных норм управленческого (неконф
ликтного) и юрисдикционного характера может повлечь за собой появление
новой проблемы в деятельности органов исполнительной власти и местного
самоуправления, а именно отсутствии
действенных правовых средств гарантирования прав, свобод и интересов физических и юридических лиц.
Несомненно, в современных условиях судебный контроль в сфере исполнительной власти является одним
из важнейших способов законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина. Как подмечает А. А. Сабитова, мировой опыт убеждает в том, что
реальность и действенность принципов демократии, гуманизма и законности во многом зависит от того, как
устроен и функционирует суд [7, c. 37].
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В настоящее время предмет правового регулирования действующего Кодекса административного судопроизводства Украины составляют только
административно-правовые споры в
сфере публично-правовых отношений.
Однако в административном праве существует целый комплекс материально-правовых норм, реализация которых возможна только в результате деятельности специально уполномоченных государственных органов, урегулированной административно-процессуальными нормами.
Многочисленность и разнообразие
административно-процессуальных
норм подтверждает В. И. Бенедик,
классифицируя такие нормы по многим критериям: границам предмета регулирования; по функциональному назначению; в соответствии со сферой
социальных отношений, в которых они
функционируют; за юридической силой; по действию во времени; по действию в пространстве и т. д. [3, c. 12].
Выводы. Таким образом, административно-процессуальные нормы выступают первичными составляющими
административного процессуального
права, а их действие параллельно реализации норм материального права.
Вспомогательный, дополнительный ха-

рактер административно-процессуальных норм подтверждает факт сложившихся под действием материальных
норм правоотношений. Кроме того, у
административно-процессуальных
норм предмет правового регулирования несколько шире, чем у норм материального административного права и
норм других процессуальных отраслей.
Это объясняется тем, что административно-процессуальные нормы регулируют общественные отношения, возникающие при разрешении административных дел не только государственными органами исполнительной власти, но и органами местного самоуправления, судебными органами, что позволяет говорить о достаточно широком
круге субъектов, применяющих административно-процессуальные нормы.
Помимо изложенного, внутренняя
наполненность административно-процессуальных норм зависит от особенностей вида административно-процессуальной деятельности (управленческой, юрисдикционной, судебной) и
устанавливает процессуальный порядок, процессуальную форму, способ,
последовательность действий участников материальных правоотношений, а
также форму закрепления результатов
этих действий.
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Аспирант кафедры общеправовых дисциплин
факультета № 6
Харьковского национального университета внутренних дел
СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ
Ruzhynska K. A. Means of Proving in Cases on Administrative Jurisdiction
Abstract. Based on the division of administrative jurisdiction into species, the author
examines the process of proof, the concept of evidence and the sources of their receipt — the means of proof. The result was a conclusion that the procedure for resolving
cases of administrative and regulatory jurisdiction is deprived of the process of proof
and as a consequence of clarifying the means of proof. The author substantiates the
position according to which the characterization of the means of proof in administrative
jurisdictions consists in determining their characteristics on the basis of a comparative
legal characterization of the means of proof for certain categories of cases of administrative jurisdiction. As a result, the characteristic features of the means of proof for administrative jurisdictions are determined. It is established that the existence of differences in the normative representation of the means of proving cases of administrativedelictual and administrative-judicial jurisdiction is negatively reflected in the determination of objective truth in cases of administrative jurisdiction. As a result, amendments to
the Code of Administrative Offenses were proposed.
Key words: administrative jurisdiction, proving, evidence, means of proving, administrative judiciary,
proceedings on administrative offenses.
Введение. Неотъемлемой составляющей любого правового государства
является обеспечение верховенства
права, защита конституционных прав и
свобод граждан. Существование административной юстиции призвано обеспечить надлежащий уровень решения
дел административной юрисдикции,
таких как: споры административного
характера между гражданами и субъектами властных полномочий; вынесение
справедливого решения по делам об административных правонарушениях.
Доказательства как фактические данные, выяснение которых обусловливает
объективность принятого уполномоченным лицом решения, устанавливаются с помощью четко определенного
круга средств доказывания. Несмотря на
то, что понятие доказательств норматив-
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но закреплено, вопрос определения доказательств (источников их установления) остается одним из самых противоречивых. Особенно ярко это проявляется при обжаловании решений субъектов
властных полномочий в рамках административного судопроизводства, ведь
правовые основы средств доказывания
субъекта властных полномочий как органа административной юрисдикции и
деятельности административного суда
регламентированы различными нормативными актами — Кодексом Украины
об административных правонарушениях [1] (далее — КУоАП) и Кодексом административного судопроизводства Украины [2] (далее — КАСУ).
Тема доказательств (средств доказывания) вызывает оживленную дискуссию в юридической литературе. Этой
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тематике посвятили свои работы такие
учёные, как Н. А. Армаш, А. М. Бандурка,  В. М. Бевзенко,  Р. С. Белкин,
Е. В. Додин, П. С. Элькинд, А. Т. Комзюк, Р. С. Мельник, А. И. Миколенко,
А . М . Н е ч и т а й л о ,    В . П . П е т к о в ,
Е. Е. Синявская, О. В. Умнова и многие
другие. Вместе с тем вопросы комплексного изучения средств доказывания
именно дел административной юрисдикции не становились предметом отдельного исследования.
Итак, недостаточная разработанность
средств доказывания по делам административной юрисдикции на теоретическом
уровне и наличие практических правовых вопросов по поводу определения
средств доказывания при оценке доказательств с целью выяснения истины по
административным делам обусловили
выбор темы данного исследования.
Цель статьи. Таким образом, цель
данной статьи заключается в определении средств доказывания по делам административной юрисдикции и выявлении их отличительных признаков.
Использованные материалы. Говоря об административной юрисдикции мы хотим поддержать позицию
В. К. Колпакова, согласно которой административная юрисдикция делится
на три составные части (виды): а) административно-регулятивную, то есть
компетенцию решения административных дел, возникающих по другим, кроме возникновения спора о праве и совершении административного правонарушения, основаниям (дела о выдаче
лицензий, государственной регистрации автотранспортных средств и т. п.);
б) административно-судопроизводственную, то есть компетенцию административных судов по решению соответствующих дел; в) административно-деликтную, то есть компетенцию решения дел об административных правонарушениях, за совершение которых
предусматривается наложение административных взысканий [3, c. 286].

В случае решения дел административно-регулятивной  юрисдикции
уполномоченный субъект проверяет
соответствующие документы, предоставленные ему лицом, желающим получить услугу (часто документ разрешительного характера), и в случае подлинности и полноты нормативно установленных  условий  предоставляет
услугу (выдает соответствующий документ) в установленные сроки. Например, в соответствии с положением п. 10
Инструкции «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної,
пневматичної, холодної і охолощеної
зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів
до них, а також боєприпасів до зброї,
основних частин зброї та вибухових
матеріалів», утвержденной приказом
Министерства внутренних дел Украины от 21.08.98 № 622, разрешение на
перевозку по территории Украины оружия выдается органом полиции Главного управления Национальной полиции по заявлению руководителя предприятия, учреждения, организации, которой принадлежит оружие, а также по
заявлению субъекта хозяйствования, в
которой указываются наименование и
количество груза, который будет перевозиться, вид транспорта, маршрут с
указанием начального и конечного
пунктов перевозки, основание перевозки, срок, сведения о лицах, ответственных за перевозку и охрану груза в пути
движения (фамилия, имя, отчество, паспортные данные). К заявлению также
необходимо приложить копии следующих документов: договора (в случае его
заключения); документа, являющегося
основанием для перевозки груза, заверенного руководителем предприятия,
учреждения, организации, предприятием (договор купли-продажи или дого-
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вор); разрешения на право приобретения оружия, боевых припасов, основных частей оружия, устройств и патронов к ним; приказа о назначении лица,
ответственного за перевозку груза;
платёжного документа (платёжное поручение, квитанция) с отметкой банка,
отделения почтовой связи или кода
проведенной операции о внесении
средств за предоставление соответствующей платной услуги [4].
Значение решения дел административно-судопроизводственной юрисдикции можно раскрыть через призму
задач административного судопроизводства, которое в соответствии со ст. 2
КАС Украины заключаются в защите
прав, свобод и интересов физических
лиц, прав и интересов юридических
лиц в сфере публично-правовых отношений от нарушений со стороны органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, других субъектов при осуществлении ими властных управленческих функций на основе законодательства, в том числе на выполнение делегированных полномочий путем справедливого, непредвзятого и своевременного рассмотрения административных дел [2].
Аналогичным способом, опираясь
на положения КУоАП, можно определить задачи, решаемые при рассмотрении дел административно-деликтной
юрисдикции, а именно: своевременное,
всестороннее, полное и объективное
выяснение обстоятельств каждого дела,
разрешение его в точном соответствии
с законом, обеспечение исполнения
вынесенного постановления, а также
выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, предупреждение правонарушений, воспитание
граждан в духе соблюдения законов,
укрепления законности (ст. 245) [1].
Таким образом, можно выделить
общее в назначении решения дел адми-
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нистративно-судопроизводственной и
административно-деликтной юрисдикции, а именно: беспристрастное и своевременное рассмотрение административных дел или дел об административных правонарушениях и установление
объективной истины по каждому из
них. В свою очередь последнее способствует защите и восстановлению нарушенных прав, свобод и интересов физических лиц, а также прав и интересов
юридических лиц. В обоих случаях
установление объективной истины по
делу происходит с помощью средств
доказывания. Отличия между этими
двумя видами дел административной
юрисдикции будут заключаться в процессуальном порядке их рассмотрения
и в процессе их доказывания.
Доказывание неразрывно связано с
понятием доказательств, поскольку
первое представляет собой процесс
(умственную деятельность уполномоченного субъекта), связанный со сбором, проверкой и оценкой тех или
иных доказательств, которые становится возможным исследовать с помощью
средств доказывания. По мнению известного ученого С. С. Алексеева «доказывание представляет собой исследовательскую деятельность, образующую
само содержание опосредствованного
юридического познания. Ее результатом являются воспроизведение того
или иного фрагмента действительности, реконструкция всех обстоятельств
дела, которые необходимы для применения права. Следовательно, доказывание в рассматриваемом смысле выражается в таком использовании юридических доказательств, в результате которого выявляются обстоятельства дела и,
стало быть, завершается первая стадия
процесса применения права — устанавливается его фактическая основа … Доказывание — сложная, многозвенная
деятельность. Она включает: 1) определение круга фактов, подлежащих установлению; 2) собирание и процессу-
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альное  закрепление  доказательств;
3) исследование доказательств, включая их проверку; 4) оценку доказательств» [5, с. 335].
В. К. Колпаков определяет доказывание как сбор и предоставление для анализа суда информации об определенных событиях, действиях или состоянии
(юридические обстоятельства), которую
предоставляют субъекты административного процесса, или истребование судом такой информации по ходатайству
лиц, участвующих в деле или по собственной инициативе для ее исследования
и последующей оценки [6, с. 26].
В свою очередь информация об
определенных событиях, действиях или
состоянии (юридические обстоятельства) и являются доказательствами, которые уполномоченный субъект должен
собрать, проверить и оценить, ведь
именно на доказательствах основывается его позиция при решении того или
иного дела, которая в дальнейшем находит свое отражение в процессуальном
решении (постановлении или определении). Поддерживая мнение О. М. Тадеевой по поводу того, — «что суд получает
доказательства на основании средств доказывания, именно средства доказывания являются тем важным элементом
большого судебного механизма, который приводит к правильному решению
административного дела» [7, с. 166], отметим, что собственно и информация,
подлежащая оценке, содержится в средствах доказывания, поэтому, средства доказывания понимают как форму закрепления доказательств [8, с. 85], их внешнее выражение [9, с. 272].
При выбранном нами подходе к
разделению административной юрисдикции не совсем верно сводить доказывание только к деятельности суда,
поскольку дела об административном
правонарушении (дела административно-деликтной юрисдикции) кроме суда
уполномочены рассматривать другие
органы: административные комиссии

при исполнительных комитетах сельских, поселковых, городских советов;
исполнительные комитеты сельских,
поселковых, городских советов и их
должностные лица, уполномоченные
на то КУоАП; органы Национальной
полиции, органы государственных инспекций и другие органы (должностные
лица), уполномоченные на то административным законодательством (ст. 213
КУоАП). В результате более подходящее понятие доказывания в административном процессе, по нашему мнению, дает Е. Ф. Демский, а именно:
выявление, сбор, закрепление, проверка и оценка информации о фактических данных, на основании которых
суд, орган властных полномочий, уполномоченное должностное лицо устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для
всестороннего, полного и объективного рассмотрения и решения административного дела [10, с. 149].
С учетом цели данного исследования процесс доказывания и само понятие «доказательства» считаем необходимым рассмотреть применительно к делам административно-судопроизводственной и административно-деликтной
юрисдикции, ведь специфика разрешения дел административно-регулятивной юрисдикции заключается в сборе
установленного на законодательном
уровне перечня документов и получении соответствующей услуги (документа разрешительного характера).
Разрешение дел административносудопроизводственной юрисдикции
осуществляется на основе норм КАС
Украины, где процессу доказывания посвящена Глава 6, в частности в ст. 69
установлено, что доказательствами являются любые фактические данные, на
основании которых суд устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, и иные
обстоятельства, имеющие значение для
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правильного разрешения дела. Эти
данные устанавливаются судом на основании объяснений сторон, третьих
лиц и их представителей, свидетелей,
письменных и вещественных доказательств, заключений экспертов [2].
В данном случае средствами доказывания согласно КАСУ будут: объяснения
сторон, третьих лиц и их представителей (ст. 76); показания свидетеля (ст. 77)
и информация, полученная во время
его допроса (с. 78); письменные доказательства (документы (электронные документы)), акты, письма, телеграммы,
любые другие письменные записи, содержащие в себе сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела)
(ст. 79); вещественные доказательства
(предметы материального мира, содержащие информацию об обстоятельствах, имеющих значение для дела)
(ст. 80); результаты экспертиз: судебной
(ст. 81), комиссионной (ст. 83), комп
лексной (ст. 84), дополнительной и пов
торной (ст. 95); вывод эксперта (ст. 82).
В административно-деликтной деятельности доказательства имеют схожее законодательное определение с доказательствами в административном
судопроизводстве, а именно: любые
фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке
орган (должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность
данного лица в его совершении и иные
обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела [1].
Средствами доказывания по делам административно-деликтной юрисдикции необходимо признать: протокол
об административном правонарушении; объяснение лица, привлекаемого к
административной ответственности,
потерпевших, свидетелей; заключение
эксперта; вещественные доказательства;
показания технических приборов и
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
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в том числе тех, которые используются
лицом, привлекающимся к административной ответственности, или свидетелями, а также работающих в автоматическом режиме, или средств фото- и
киносъемки, видеозаписи, в том числе
тех, которые используются лицом, привлекающимся к административной ответственности, или свидетелями, а также работающих в автоматическом режиме, которые используются при надзоре за выполнением правил, норм и
стандартов, касающихся обеспечения
безопасности дорожного движения;
протокол об изъятии вещей и документов; другие документы.
По нашему мнению, характеристика
средств доказывания по делам административной юрисдикции заключается в
определении их признаков на основании сравнительно-правовой характеристики средств доказывания по отдельным категориям дел административной
юрисдикции. В результате средства доказывания по делам административной
юрисдикции могут быть охарактеризованы следующими признаками.
1. В рамках дел административнорегулятивной юрисдикции средства доказывания не используются, поскольку
отсутствует сам процесс доказывания,
кроме отдельных случаев (например,
предоставление определённых документов является доказательством определённого факта: наличия оснований к
даче разрешения).
2. Несоответствие средств доказывания по делам административно-деликтной юрисдикции и административносудопроизводственной
юрисдикции.
Даже технико-юридический анализ вышеизложенных средств доказывания согласно ст.ст. 251 КУоАП и 69 КАС Украины указывает на то, что их перечень и
содержание значительным образом отличаются. Противоречия в нормативном отображении средств доказывания
по делам административно-деликтной
юрисдикции и административно-судо-
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производственной юрисдикции в частности заключается в следующем.
2.1. В делах административно-деликтной юрисдикции такое средство
доказывания как протокол об административном правонарушении вынесено
за  пределы  письменных  доказательств — такая позиция законодателя,
скорее всего является ничем иным как
своеобразным отражением норм советского законодательства, при котором
суждения органов государственной
власти имели приоритетное значение
для принятия решения по делам об административных правонарушениях.
2.2. КУоАП среди средств доказывания предусматривает показания технических приборов и технических
средств, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, в том числе
тех, которые используются лицом,
привлекающимся к административной
ответственности, или свидетелями, а
также работающих в автоматическом
режиме, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе тех,
которые используются лицом, привлекающимся к административной ответственности, или свидетелями, а также
работающих в автоматическом режиме, которые используются при надзоре за выполнением правил, норм и
стандартов, касающихся обеспечения
безопасности дорожного движения.
Вместе с тем оценка соответствующих
положений сквозь призму общепризнанных средств доказывания, в частности в административном судопроизводстве, позволяет их отнести как к
письменным доказательствам (если такие «показания» будут отражены документально, например, в протоколе об
административном правонарушении),
так и к вещественным доказательствам
(если «показания» будут предоставляться на материальном носителе).
В свою очередь КУоАП к средствам
доказывания также относит вещественные доказательства.

2.3. К средствам доказывания по делам об административных правонарушениях действующими нормативными
положениями в качестве отдельного из
них отнесён протокол об изъятии вещей и документов, который очевидно
является одним из видов письменных
доказательств. Аналогичный подход
может быть применен в отношении понятия «иные документы», которые согласно КУоАП могут служить средствами доказывания по делам об административных правонарушениях.
3. Отсутствие четкого перечня
средств доказывания, которые являются
следствием проведения экспертизы по
делам  административно-деликтной
юрисдикции. Так, действующим КУоАП
не регламентировано проведение экспертизы и не определены ее виды, хотя в
производстве по делам об административных правонарушениях может быть
назначена, например, медицинская экспертиза, которая проводится с целью
установления факта алкогольного опьянения лица, управляющего транспортным средством, товарно-материальная  —  проводится с целью оценки
ущерба, причиненного административным деликтом, техническая — для установления факта превышения скорости,
а также другие виды экспертиз.
4. Субъектом доказывания по делам
административно-деликтной юрисдикции является лицо, составившее протокол об административном правонарушении (ч. 2 ст. 251 КУоАП), в то время как
при рассмотрении дел административно-судопроизводственной юрисдикции
обязанность доказывания возлагается на
стороны судебного спора, при этом суд
также вправе истребовать дополнительные доказательства по собственной инициативе. Разумеется, что определение
средств доказывания прямо пропорционально отнесено к сфере ведения соответствующих органов (лиц).
Выводы. Таким образом, средства
доказывания по делам административ-
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ной юрисдикции могут быть охарактеризованы следующими признаками:
1) в пределах дел административно-регулятивной юрисдикции средства доказывания не используются, поскольку
отсутствует сам процесс доказывания;
2) несоответствие средств доказывания
дел административно-деликтной юрисдикции и административно-судопроизводственной юрисдикции; 3) отсутствие
четкого перечня средств доказывания,
которые являются следствием проведения экспертизы по делам административно-деликтной юрисдикции; 4) процесс определения перечня средств доказывания по конкретному делу административной юрисдикции зависит от субъекта доказывания в зависимости от вида
дела административной юрисдикции.
Отдельно отметим, что существование различий в нормативном отображении средств доказывания дел административно-деликтной и административносудопроизводственной юрисдикции негативным образом сказывается на установлении объективной истины по делам
административной юрисдикции, особенно при обжаловании решений субъектов властных полномочий.
Для решения соответствующей
проблемы в рамках правоприменительной деятельности административного
суда считаем целесообразным отметить
следующее. Несмотря на то, что КУоАП
и КАСУ имеют одинаковую юридическую силу, в соответствии с общими

правилами правоприменения, с целью
преодоления коллизии их норм, применению подлежит норма права, которая является более поздней по факту
вступления в силу. Поэтому, в данном
случае правильным и логичным является то, что суд при рассмотрении дел об
обжаловании решений субъектов
властных полномочий по делам об административных
правонарушениях
опирается на средства доказывания,
предусмотренные КАСУ.
В свою очередь в перспективе, исходя из того, что институт доказательств имеет межотраслевой статус,
считаем возможным:
1) второе предложение ч. 1 ст. 251
КУоАП изложить в следующей редакции: «Ці дані встановлюються поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими та письмовими доказами»;
2) дополнить КУоАП следующими
статьями: 251-1 «Пояснення особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків», 251-2
«Письмові докази» (у межах якої викласти значення протоколу про адміністративне правопорушення як засобу доказування у справах про адміністративні
правопорушення), 251-3 «Речові докази» (у межах якої викласти особливості
використання показання технічних
приладів (засобів)), 251-4 «Призначення експертизи. Висновок експерта».
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Минулий, 2016 рік, став вирішальним
для запуску повномасштабної судової реформи, яка розпочалася з внесення відповідних змін до Конституції України,
було прийнято нові закони «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду
правосуддя», два закони щодо виконання
судових рішень. Після набрання чинності зазначеними нормативними актами,
Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила конкурс на відбір кандидатів до
нового Верховного Суду, і хоча у юридичної спільноти, виникала значна кількість питань до умов та способів проведення реформи, можемо говорити
відверто, що судова реформа в Україні
підходить до завершення свого першого
етапу — створення нормативно-правового підґрунтя для подальшої активної роботи в цьому напрямку.
Остання подія , яка обговорюється
та очікується, це прийняття у другому
читанні нових процесуальних кодексів
України, чи то радше їх змін. Чи будуть
ці зміни якісними, чи призведуть до
ускладнення доступу до правосуддя,
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ускладненню функціонування судової
системи України доведе час. Однак на
сьогодні, з огляду на існуючі наукові
розробки та досвід застосування норм
чинних процесуальних кодексів можна
проводити відповідний аналіз та порівняння норм чинного законодавства з
нормами нових кодексів.
Однією з новел судової реформи є
електронний суд, елементи якого уже
запроваджені в сучасному судочинстві,
окремі з них скоротили час на здійснення обов’язкових дій необхідних для
прийняття судом заяв та відкриття провадження у справі, зокрема, впроваджено он-лайн сплату судового збору.
І хоча на початку впровадження системи електронної оплати судового збору
виникали прикрі випадки залишення
позовних заяв без руху та надання часу
на усунення недоліків — сплаті судового збору або непоодинокі випадки вимоги суду підтвердити сплату судового
збору, проведено онлайн, ці явища
мали поодинокі випадки і радше є показниками непрофесійності окремих
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суддів, а не системним явищем. Що ж
отримали громадяни від впровадження
цієї можливості. На наше глибоке переконання позивачі, заявники та інші
учасники судового процесу отримали
ефективний та швидкій спосіб виконання обов’язкових умов для відкриття
провадження у справі без необхідності
звернення до відділень банківських
установ, без необхідності вистоювати
ще одну чергу на складному шляху до
правосуддя. Звичайно скептики можуть
стверджувати, що для населення старшого віку, ця процедура не змінила нічого, адже відсутність навичок користування електронними системами онлайн
платежів мають не всі громадяни, а це
призводить до їх подальшого виконання
обов’язкових умов у традиційний спосіб,
але ці зауваження легко розвіюються
при згадуванні про безоплатну первинну правову допомогу, впроваджену ще у
2011 році відповідним законом.
Наступний суттєвий прогрес на шляху реформування судової системи та
спрощення доступу до правосуддя є
створення для учасників судового розгляду можливості отримання інформації
про етапи проходження справи в суді.
Так, на сьогодні учасник судового
розгляду та і просто будь-яка фізична
особа може зайти на відповідний спеціалізований сайт «Судова влада України»
і в онлайн режимі з’ясувати які справи
розглядаються судами за участю будьякої фізичної особи, якої категорії ці
справи, коли саме було зареєстровано
цю справу, з’ясувати данні сторін провадження, його номер, а також всі необхідні ідентифікуючі дані про суд та головуючого суддю або колегію. Також
можна з’ясувати за якою адресою та на
який час, дату призначене судове засідання по справі. Нажаль внесення цієї
інформації до самого реєстру здійснюють працівники суду, які у деяких випадках просто не виконують своїх

обов’язків щодо своєчасного внесення
всіх необхідних даних або не вносять їх
взагалі, що призводить до необхідності
здійснення перевірки інформації виключно через апарат суду. Прикладом
такого неякісного заповнення інформаційної системи є інформація щодо розгляду справ в Печерському суді міста
Києва. У відповідному розділі про окремі цивільні справі, які не мають обмежень щодо висвітлення інформації про
них, зокрема, визначення способу участі у вихованні дитини здебільшого не
було зазначено сторін, в окремих випадках не зазначалося взагалі інформації
про наявність цивільної справи в суді
і т. п. Однак, і цю проблему можливо
вирішити запровадивши автоматичне
надання номеру справи та внесення всієї
інформацію про справу на етапі звернення, надходження заяви до суду, а вже
після автоматичного розподілу справи
зазначати необхідні дані судді. Щодо
внесення інформації про хід судового
розгляду, дату та час наступного судового засідання, то така інформація може
так само вноситися автоматично, так як
це має місце в Республіці Польща. І звичайно, з метою стимулювання працівників апарату суду щодо своєчасного внесення необхідної інформації необхідно
посилити відповідальність цих осіб.
Слід також зазначити, функціонування та розвиток електронного суду
ще знаходиться на початковому етапі,
оскільки навіть наші найближчі сусіди
вже впровадили значно більше елементів електронного суду ніж ми, а головне
ефективно використовують ці напрацювання. Зокрема створення електронного судового наказу.
Впровадження електронного судового наказу, закріплення в процесуальному
законодавстві відповідних норм, дозволить спростити процедуру цього провадження, скоротити час на розгляд справи, ефективно здійснювати захист прав
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заявника, розвантажити суд. Алгоритм
електронного судового наказу доволі
простий: якщо стягувач(кредитор) має
об’єктивні та беззаперечні докази, а належним чином повідомлений боржник
не заперечив вимог стягувача, суд генерує
судовий наказ на стягнення. Досвід функціонування такого суду у тій самій Республіці Польща довів його ефективність.
Однак, постає питання чи можливо
спростити розгляд справ щодо захисту
сімейних прав. Відповідь на це питання — так, можливо. Одним з прикладів
такого спрощення є можливість стягнення аліментів у порядку наказного
провадження у збільшеному розмірі по
рівняно з тим, котрий був можливий до
внесення в чинне законодавство останніх змін у травні 2017 року.
Так, зокрема відповідно до ч. 5
ст. 183 СК України, той із батьків або
інших законних представників дитини,
разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї
чверті, на двох дітей - однієї третини, на
трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але
не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (статтю 183 доповнено
частиною п›ятою згідно із Законом
№ 2037-VIII від 17.05.2017).
Зазначені зміни вже давно назріли
і їх впровадження, хоча і з запізненням на років двадцять, веж є позитивною тенденцією у реформуванні чинного процесуального законодавства,
судової системи з метою створення
належних умов для захисту прав і інтересів громадян.
Зазначені зміни, забезпечують громадянам можливість гарантувати мінімальний відповідний рівень життя для
дитини, наблизитися до стандартів демократичних розвинутих краї.
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Відповідно до норми ст. 48 Конституції України кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї
сім›ї, що включає достатнє харчування,
одяг, житло. Розвиваєм положення
Конституції України у сімейних правовідносинах спеціальне законодавство.
Так, Відповідно до норми ст. 8 Закону України «Про охорону дитинства»
кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного,
духовного і соціального розвитку. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть
відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України.
Чинне законодавство України встановлює обов›язок батьків утримувати
своїх неповнолітніх дітей. Так, Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.
Відповідно до ст. 181 СК України, у
випадку відсутності між батьками домовленості щодо участі того з них котрий проживає окремо від дітей у їх матеріальному утриманні, таке утримання
(аліменти) можуть стягуватися в примусовому порядку. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти)
присуджуються у частці від доходу її
матері, батька або у твердій грошовій
сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини,
разом з яким проживає дитина.
Відповідно до норми ст. 182 цього
кодексу, розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
На сьогодні, після внесення у травні
2017 року зазначених змін, зокрема у
норму ст. 182 СК України при визначенні розміру аліментів судом, у сукупності з
обставинами які були обов’язкові для
врахування і раніше, суд додатково буде
враховувати нові обставини, зокрема:
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3-1) наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів у платника;
3-2) доведені стягувачєм аліментів
витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи (16240 грн),
якщо платником аліментів не доведено
джерело походження коштів.
Зазначена новела дозволить уникати таких ганебних випадків, коли за рішенням суду аліменти стягуються з
платника у мінімально можливому розмірі, а псевдо безробітній платник пересувається на елітному позашляховику
за кілька мільйонів гривень та проживає
у елітному маєтку.
Законодавець вперше закріпив у
СК України чіткі частини, які збільшуються в залежності від кількості дітей,
на котрих стягуються такі аліменти. Так,
тепер відповідно до норми ч. 5 ст. 183
СК України той із батьків, разом з яким
проживає дитина, має право звернутися
до суду із заявою про видачу судового
наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на
двох дітей - однієї третини, на трьох і
більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше
десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.
При розгляді питання щодо стягнення аліментів у наказному провадженні,
суд зобов’язаний враховувати норму ч. 3
ст. 183 СК України, якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу)
матері, батька на їх утримання, яка буде
стягуватися до досягнення найстаршою
дитиною повноліття.
Відповідні зміни було внесено і в
Цивільний процесуальний кодекс Укра
їни, (пп. 4, 4-1 ч. 1 ст. 96 ЦПК України).
На жаль, на сьогодні це єдиний прогрес у процесі спрощення розгляду сі-

мейних справ, у той час як розширити
цей перелік можливо за рахунок справ
про надання дозволу на виїзд дитини за
межі України, а також справ про встановлення часу для побачення та спілкування з дитиною.
І якщо при першому згадувані про
таку можливість виникає низка заперечень, то вивчивши це питання більш
детально, можна дійти висновку, що судовий наказ щодо надання дозволу на
виїзд дитини за межі України або встановлення часу для побачення та спілкування з дитиною є абсолютно виправданим кроком з огляду на те, що у таких
категоріях справ застосовується одна і
та ж система доказів з однотипним інформаційним змістом. Так, саме типовість справ і дозволяє їх спрощення.
У науковій літературі обґрунтовується позиція щодо типовості справ (модельності) які суд розглядає у спрощеному порядку (наказному провадженні).
Так, В. В. Маслов, зазначає, що в
обумовленому процесуальним законом
сегменті справ окремого провадження
застосовується одна і та ж система доказів з однотипним їх інформаційним
змістом. Саме такий ефект із постійним
повторенням однієї і тієї ж системи доказів, обумовлених законодавчо, щоразу спонукає різних суддів до ухвалення
однотипних судових рішень із майже
ідентичним їх обґрунтуванням. Аналогічний ефект виявляється й у справах
наказного провадження, оскільки законодавець прямо зазначає, які докази потрібно надати судді, щоб останній мав
право видати судовий наказ [1, с. 93–94].
Як вірно зазначає Г.В. Чурпіта у
більшості справ, розгляд яких опосередковує захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, дійсно присутній так
званий «прецедентний ефект». Це
пов’язано з однотипною системою засобів доказування, які використову-
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ються судом для підтвердження наявності або відсутності обставин, що
формують предмет доказування у таких справах. До прикладу, факт державної реєстрації шлюбу, зазвичай,
підтверджується свідоцтвом про шлюб,
наявність у подружжя дитини — свідоцтвом про її народження, факт доцільності усиновлення та відповідності
його інтересам дитини — висновком
органу опіки та піклування тощо. Наведене свідчить про те, що конкретні
обставини справи, зазвичай, підтверджуються одними і тими самими засобами доказування, що, у свою чергу,
тягне ухвалення однотипних судових
рішень, тобто має місце «прецедентний ефект» [2, с. 193].
Однак, в науковій літературі не популярною є позиція, щодо розширення
наказного провадження на інші справи,
зокрема, в яких здійснюється захист сімейних прав. Однак поряд з цією є й
інша позиція, відповідно до якої науковці вважають за можливе таке розширення. Так, зокрема про таку можливість зазначає у своїх працях Б. К. Левківський,
зокрема щодо стягнення аліментів на
одного з подружжя [3, с. 47], щодо можливості надання дозволу на виїзд дитини
за межі України без дозволу одного з
батьків [4, с. 200].
Нажаль, з урахуванням змісту останньої редакції проекту змін до ЦПК України, підготовленого до другого читання,
наказне провадження фактично не зазнало суттєвих змін щодо вимог, з яких
може бути видано судовий наказ з метою захисту сімейних прав та інтересів.
Однак, автори проекту ЦПК вводять
новий порядок позовного провадження  — спрощене позовне провадження.
При цьому, відповідно до норми ст. 275
проекту ЦПК, у порядку спрощеного
позовного провадження розглядаються
малозначні справи та справи, що виникають з трудових відносин. Зазначена
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норма, у редакції підготовленої до другого читання не дає однозначного уявлення про малозначні справи.
Сподівання на «прорив» у питаннях
захисту сімейних прав та інтересів,
скороченні часу розгляду справ такої
категорії та як наслідок підвищення
ефективності захисту розвіює інша частина цієї статті.
Так, відповідно до ч. 4 ст. 275
СК України, в порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути
розглянуті справи у спорах, зокрема,
що виникають з сімейних відносин,
крім спорів про стягнення аліментів та
поділ майна подружжя.
Автори законопроекту не врахували, що найбільш актуальними питаннями на сьогодні, які пов’язані з сімейними правовідносинами та виникають на
практиці є справи про надання дозволу
на виїзд дитини за межі України та
справи про участь одного з батьків, котрий проживає окремо від дитини у вихованні дитини та захисті права на побачення з дитиною.
Нажаль запропоновані авторами
проекту ЦПК норми не зможуть забезпечити учасникам сімейних правовідносин ефективний захист у зазначених
категоріях справ, оскільки більшість актуальних питань, які на наше глибоке
переконання на сьогодні можливо вирішувати у спрощеному порядку, залишилися поза увагою авторів законопроекту, що неодмінно, з часом,
призведе до необхідності внесення змін
до вже зміненого кодексу.
Так, на наше глибоке переконання,
право батька, котрий проживає окремо
від дитини, на спілкування з дитиною, у
випадку створення перешкод іншим з
батьків дитини або іншою особою у
якої проживає дитина, може бути ефективно захищено саме у порядку спрощеного судового провадження. Звичайно позитивною є тенденція до введення

Левківська С. А. Судова реформа та її перспективи щодо захисту окремих прав того з батьків,
котрий проживає окремо від дитини

спрощеного позовного провадження
однак, наказне провадження у такому
випадку є більш ефективним, оскільки
судовий наказ є одночасно і виконавчим документом.
З метою доведеності типовості
справ які виникають з приводу захисту
окремих сімейних прав одного з батьків
можна привести приклад справ про
усунення перешкод у вихованні дитини
або у встановленні регламенту спілкування з дитиною, слід проаналізувати
які саме докази вимагає суд з метою
встановлення існування між сторонами
правовідносин, а також підстав для задоволення заяви стягувача.
Так, у випадку створення батьку, котрий проживає окремо від дитини перешкод щодо спілкування з дитиною,
подаючи заяву про видачу судового наказу, необхідно подати наступні документи як докази, які підтверджують родинний зв’язок з дитиною: 1) копію
Свідоцтва про народження дитини, а у
випадку його відсутності, а це відбувається у більшості випадків створення
перешкод у спілкуванні з дитиною, документ, що підтверджує ступінь родинного зв’язку заявника та дитини (Витяг з
Державного реєстру актів цивільного
стану громадян); 2) копію документу,
який підтверджує особу заявника, як
правило це паспорт громадянина, посвідка на постійне місце проживання
тощо; 3) довідку щодо стану здоров’я
заявника (психічного, відсутність хронічного алкоголізму або наркоманії) як
правило це відповідні сертифікати про
проходження періодичних профілактичних оглядів; 4) докази, які підтверджують, що створюються перешкоди у
спілкуванні з дитиною, такими доказами можуть бути звернення до органів
поліції з заявами або відеозаписи.
Щодо беззаперечності права батьків
на спілкування з дитиною, на участь в її
вихованні, то зазначене право закріпле-

но у низці нормативних актів, зокрема у
нормі ст. 15 Закону «Про охорону дитинства». В даній нормі чітко зазначено, що дитина, яка проживає окремо від
батьків, або одного з них, має право на
підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів. А також, закріплено обов’язок батьків, які
проживають окремо від дитини, зобов’язані брати участь у її вихованні і
мають право спілкуватися з нею, якщо
судом визнано, якщо таке спілкування
не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини.
Це питання також регулюється нормами Сімейного кодексу України, зокрема у ньому зазначено, що батько
дитини, незалежно від того, чи перебуває він у шлюбі, чи проживає окремо
від дитини, має рівні з матір’ю права та
обов’язки щодо дитини (ст. 141 СК).
Якщо не має рішення суду, або відповідного органу опіки та піклування стосовно обмеження спілкування батька з
дитиною, то вони мають право на безперешкодне спілкування між собою
(ч. 1 ст. 153 СК).
З урахуванням положень чинного
законодавства України які закріплюють право батьків та дітей на безперешкодне спілкування, суд, проаналізувавши наявні матеріали справи, може
дійти висновку, що безспірні права
батька порушено та видати судовий
наказ, яким зобов’язати особу, яка чинить перешкоди у спілкуванні з дитиною усунути ці перешкоди.
Підсумовуючи все зазначене вище
можна стверджувати, що судова реформа, проект змін до ЦПК не містить новел у питаннях захисту прав та інтересів
суб’єктів сімейних правовідносин, зберігає тенденцію яка існує протягом останні років, що в свою чергу не дозволить створити належні умови для
ефективного та своєчасного захисту
окреслених в цій статі прав батьків.
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Kozlov A. M. Theoretical Basis of the Correlation of the Concepts of «State
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Abstract. The article is devoted to theoretical issues in the field of public procurement.
Particular attention is paid to understanding the concepts of «needs of the state» and
«state order». The correlation between these concepts and their influence on each other
is analyzed.
Key words: state order, state needs, public interests, public procurement, state.
Одним з найважливіших завдань
будь-якої держави є своєчасне і повне
задоволення суспільних потреб в матеріальних благах. В умовах становлення
ринкової економіки особливу значущість для України має підприємницька
діяльність у сфері виробництва і збуту
товарів. Перехід від адміністративно-планової економіки до економіки
«вільного ринку» призвів до руйнування механізму формування договірних
відносин, що склався раніше в галузі
товарообігу, а також діючої системи
взаємозв’язків між товаровиробниками
і постачальниками сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, між виробниками товарів і оптовими торговими організаціями, що реалізовують
їх, і, нарешті, між постачальниками і
безпосередніми споживачами товарів.
При становленні ринкової економіки
виявилося нереальним упорядкувати
відносини в цій галузі, спираючись на
власне ринкове саморегулювання (що
реалізовується за допомогою реакції
суб’єктів ринку на зміни співвідношення попиту і пропозиції, на динаміку цін і конкуренцію). За тривалий

період існування адміністративнопланової економіки у суб’єктів господарювання сформувалася стійка потреба в детальній регламентації діяльності по формуванню взаємозв’язків
між законодавцем і відповідними державними структурами.
В Україні проведення економічних
реформ супроводжувалося різким протиставленням держави — суспільству,
громадського — приватному, плану —
ринку. У публікаціях останнього десятиріччя з цього питання міститься важливий висновок про те, що неприпустимо протиставляти одне одному державу і громадянське суспільство, оскільки сучасна держава покликана виконувати соціальні та економічні функції та
є невід’ємним елементом громадянського суспільства [1].
Державна закупівля товарів, робіт та
послуг є одним із інструментів державного регулювання економіки. Так, у
ст. 13 Господарського кодексу України,
закріплено, що державне замовлення є
засобом регулювання економіки шляхом формування на договірній (кон
трактній) основі складу та обсягу про-
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дукції (робіт, послуг), необхідної для
пріоритетних державних потреб, розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед суб’єктів господарювання, незалежно від їх
форм власності. Дане поняття також
знаходило своє відображення в нормах
законодавства України у сфері державних закупівель, а саме в ст.1 Закону
України «Про державне замовлення для
задоволення пріоритетних державних
потреб» від 22 грудня 1995 р. [2] (який
втратив чинність).
Отже, виходячи з понять, які наведені у законодавстві, можна виділити характерні ознаки державного замовлення:
1) спрямованість на задоволення
пріоритетних державних потреб;
2) визначення
на
договірній
(контрактній) основі складу та обсягу
продукції (робіт, послуг);
3) обов’язкове розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю)
цієї продукції (виконання робіт, надання послуг):
4) та можливість участі у виконанні
державних замовлень усіх суб’єктів господарювання, незалежно від їх форм
власності.
Чи можна потреби держави розглядати в якості державного замовлення?
Мабуть ні. Адже, основною метою
процесу реалізації державного замовлення є задоволення конкретизованих
державних потреб. Легального визначення поняття державних потреб на
сьогодні в українському законодавстві
не існує. Згадка про поняття «державні
потреби» є в п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України  «Про  публічні  закупівлі»  від
25 грудня 2015 року, де сказано, що на
замовника покладається забезпечення
потреби держави. Натомість визначення поняття державних потреб передбачалось у Законі України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних  державних  потреб»  від
22 грудня 1995 року [2], де під пріори-
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тетними державними потребами розуміють потреби України в товарах, роботах і послугах, необхідних для
розв’язання найважливіших соціально-економічних проблем, підтримання
обороноздатності країни та її безпеки,
створення і підтримання на належному
рівні державних матеріальних резервів,
реалізації державних і міждержавних цільових програм, забезпечення функціонування органів державної влади, що
утримуються за рахунок Державного
бюджету України. Однак, незважаючи
на визначення даного поняття, існують
науковці, які ототожнюють поняття
«державні потреби» та «державне замовлення» та недостатньо правильно тлумачать поняття «державні потреби» в
сфері державного замовлення.
Дану проблематику щодо визначення державних потреб розглядала невелика кількість науковців. Серед них
можна визначити таких українських
вчених, як С. М. Чистов та В. В. Добровольська, а також російських вчених —
Л. М. Давлетшина, К. В. Кичик, Л. Каратанова та М. О. Курц.
Окремі автори стверджують, що
поняття «державне замовлення» вужче,
ніж поняття «державні потреби». Зокрема, Л. М. Давлетшина вважає, що
досить часто поняття держзамовлення
трактується як потреби чи потреба органів державного управління в товарах,
роботах або послугах, або як укладення державного контракту на поставку
товарів, виконання робіт, надання послуг за рахунок державного бюджету,
тобто змішуються терміни держзамовлення, державні потреби і держзакупівлі. Тому поняття державні потреби
формально дещо ширше, ніж поняття
державне замовлення, оскільки і в широкому, і у вузькому сенсі цього слова
держзамовлення є належним чином
узагальненим і оформленим виразом
державних потреб [3, с. 13]. Прихильниками даного твердження також є
К. В. Кичик, Л. Каратанова та М. О. Курц.
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Однак, розглядаючи дану позицію науковців, необхідно з’ясувати, що не
слід ототожнювати вищевказані поняття. Адже «державне замовлення» і
«державні потреби» — це два різнопорядкові поняття. Державне замовлення
є системою відносин між державою та
суб’єктами господарювання усіх форм
власності для реалізації основної ме
ти  —  задоволення конкретизованих
державних потреб.
На основі державних потреб формується державне замовлення, що поширюється на всі сфери правовідносин
за участю не тільки державних органів,
а й інших одержувачів бюджетних коштів, що повинні визначатися та затверджуватися у відповідності із законодавчою базою в сфері державного замовлення. Під поняттям «державні потреби» слід розуміти потреби держави в
повному об’ємі цього слова, а не потреби органів державної влади чи суб’єкта
господарювання, індивіда. Прикладом
цього є винесена Постанова Вищого
господарського суду України від 26 квітня 2007 року [4] по справі № 31/449 за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Олександрівська фабрика діаграмних носіїв технічної інформації» до Державного підприємства
матеріально-технічного забезпечення
залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» про стягнення заборгованості у сумі 28 868,40 грн, яка виникла в результаті неналежного виконання відповідачем взятих на себе зобов’язань за договором щодо оплати поставленої позивачем продукції.
Згідно з цією постановою, Вищий
господарський суд України залишив в
силі рішення Господарського суду міста Києва та скасував постанову Київського апеляційного господарського
суду, мотивуючи, що відповідачем є
державне підприємство «Укрзалізничпостач», і тому договір поставки
спрямований на задоволення державних потреб. Апеляційний господар-

ський суд не вказав, за яких підстав він
визначив, що спірний договір між сторонами спрямований на задоволення
державних потреб. Оскільки державні
потреби і потреби державного підприємства не співпадають, діяльність Державного підприємства не була пов’язана з виконанням державних замовлень
та задоволення державних потреб,
тому умови договору мають бути
обов’язковими для виконання.
Існує наукова думка, що під державними потребами слід визначати особливі публічні інтереси, що задовольняються за допомогою спеціально розробленого правового механізму [5, с. 78]. Під
поняттям інтерес розуміється складне
структурне явище, що базується на потребах. Інколи до складових будь-якого
інтересу відносять власне потребу, способи та засоби її задоволення [6, с. 86],
інколи — також блага та цінності, наявність яких сприяє задоволенню відповідної потреби [7, с. 12], існує об’єктивно, але в той самий час відображається
в свідомості свого носія [8, с. 51]. Поняття «публічні інтереси» науковці трактують по-різному. Одні вчені розуміють публічні інтереси як визнані державою й забезпечені правом інтереси соціальної спільноти, задоволення яких
слугує умовою й гарантією її існування
й розвитку [9, с. 4–5], інші визначають
публічний інтерес як життєве необхідний стан великих соціальних груп
(включаючи суспільство в цілому),
обов’язок щодо реалізації якого лежить
на державі [10, с. 25], або як об’єктивно
існуюче й охоронюване державою намагання досягти соціально значимого
позитивного результату в рамках існуючих суспільних відносин [11, с. 35].
В. Чернадчук влучно визначає публічний інтерес як об’єктивну категорію,
що за формою є суспільними відносинами, змістом яких є публічна потреба,
що має соціальний характер, який і робить її публічним інтересом [12, с. 83].
Предметом публічного інтересу слугує те
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благо, яке необхідне для повноцінного
функціонування і розвитку суспільства,
окремих соціальних груп [13, с. 111]. Німецький вчений з державного права
Отто Майєр зазначає, що категорію
«публічний інтерес» слід розмежовувати від «державного інтересу» [14, с. 10].
Дану наукову думку підтримує Ю. Тихомиров та стверджує, що публічний
інтерес є ширшим поняттям, ніж державний інтерес, оскільки публічний інтерес не можна розуміти лише як інтерес держави, відокремлено від інтересів
громадян та суспільства. Публічний інтерес — це суспільні інтереси, без задоволення яких неможливо, з одного
боку, реалізувати приватні інтереси, з
іншого — забезпечити цілісність, стійкість і нормальний розвиток організацій, держав, націй, соціальних верств,
нарешті суспільства в цілому [9, с. 55].
О. М. Вінник зазначає про доцільність
використання у нормативно-правових
актах поняття «публічні інтереси» як
більш універсального, ніж «державні інтереси», [15, с. 5–6]. Деякі вітчизняні дослідники, розглядаючи категорію «інтерес» з об’єктивної сторони, визначають, що поняття «публічний інтерес»
містить у собі поняття «суспільний інтерес» [16, с. 117]. К. Тот’єв стверджує, що
публічність інтересу визначено через
його суб’єкт (носій), яким виступає суспільство як органічне ціле. Найбільшою мірою спільності володіють інтереси всього суспільства (суспільні інтереси). Вони відображають базові потреби людей і у багатьох зумовлюються  необхідністю  соціального  розвитку [10, с. 25]. При дослідженні публічного інтересу слід виходити з того, що
основним елементом є важливі для суспільства потреби та блага. Тож, варто
погодитися з М. Васильєвою, яка при
визначенні поняття «публічні інтереси»
стверджує про два рівні їх прояву.
По-перше, державний — в тій частині,
яка відображає інтереси суспільства в
цілому. По-друге, суспільний як інтере-
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си громадянського суспільства тією мірою, яка відповідає рівню їх пізнання і
яка може бути забезпечена правовим
захистом [17, с. 64]. Поняття «державні
потреби» — це правове поняття, але
«публічні інтереси» — більш широке
поняття. Поняття державних потреб
має за основу поняття публічних інтересів, що виступають як усвідомлені і
визнані державою суспільні інтереси.
За допомогою забезпечення державних
потреб задовольняються потреби всього суспільства та держави взагалі. Потреби мають економічний та соціальний зміст. Тому найчастіше поняття
«потреби» тісно зв’язано з поняттям «інтерес». Внаслідок цього особливостями
публічних потреб є: по-перше, їх загальність для суспільства, держави та,
разом із тим, цінність до кожної особистості. По-друге, визначеність в нормативно-правовому акті. По-третє, наявність засобів реалізації, які мають виключно правовий характер і зазначені в
діяльності органів державної влади, що
забезпечують
публічний
інтерес.
По-четверте, фінансування з бюджетних джерел. Наявність публічного інтересу виключається за відсутності хоча б
однієї з перелічених ознак, оскільки
тільки відповідність всім згаданим критеріям здатна дійсно досягти безпосередніх цілей публічного інтересу — забезпечити оптимальне узгодження різноманітних конкуруючих, а часто й конфліктних інтересів, які реалізуються в приватноправових відносинах [18, с. 69].
Отже, поняття «державне замовлення» і «державні потреби» — це два різнопорядкові поняття. Основною метою реалізації державного замовлення є
забезпечення державних потреб. Тому
під державною потребою варто розуміти потребу, що спрямована на розв’язання найважливіших соціально-економічних проблем, реалізацію державних
і міждержавних програм та функціонування суб’єктів державного замовлення
за рахунок державного бюджету. Вра-
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ховуючи тлумачення поняття «державні
потреби» в сфері державного замовлення доцільно запропонувати замість терміна «державні потреби» вживати термін «публічні потреби», тобто внести

зміни до п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України
«Про публічні закупівлі». Це дозволить
наблизити визначення державних потреб до реальних економічних відносин (інтересів).
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Abstract. Ensuring successful ability to compete in a changing environment is realized
through the search and application of competitive advantages that create a space of opportunities to overcome the threats and form the basis for improving the internal environment of the enterprise. The ability to create competitive advantages is one of the
decisive factors in achieving the established goals of the organization in the face of intense competition and unstable external environment. However, the important task of
creating and using sustainable competitive advantages is identifying competitive advantages, their creation and implementation.
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Успішне функціонування підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища та загостреної конкуренції потребує формування та використання інструментів вчасного досягнення поставлених цілей та виконання запланованих завдань. Розроблення даних інструментів формує основу для
створення та реалізації системи управління підприємством на стратегічному,
тактичному та оперативному рівнях.
Наявність та визначення або створення
означених інструментів визначає здатність організації адаптуватись до умов
макро- і мікросередовища. Успішний
пошук та застосування можливостей
щодо забезпечення здатності конкуру-

вати у довгостроковій перспективі прокладає шлях підприємству до домінування у певній галузі або групі галузей.
Дана проблема являється однієї із
основних вже на початку 70-х рр. минулого століття, що зумовлено історичними обставинами розвитку ринкових
відносин у центрах глобальної економічної діяльності: у Західній Європі та
Північній Америці. Так, після закінчення другої світової війни та інфраструктурної розбудови у другій половині
ХХ ст., розвиток промисловості забезпечувався численними не зайнятими
нішами на ринках товарів і послуг. Досягнення науки і техніки зробили можливим створення вузькоспеціалізова-
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них галузей, що стимулювало відновлення індустріальних відносин у Старому і Новому світі. Проте вже у 60-х рр.
ХХ ст., виникає проблема збереження
бізнесу в умовах посилення конкуренції, яка починає вирішуватись шляхом
державної регуляції та впровадження
нових технологічних рішень, створення та удосконалення товарів, а також
пошуку нових ринків збуту. Інновації
стають однією із головних рушійних
сил посилення темпів індустріалізації.
На ринку з’являються підприємства, які
не зважаючи на загальний спад у галузі
починають домінувати на своїх ринках,
отримуючи надприбутки. Це дає змогу
науковцям проаналізувати їх досвід і
стратегічні рішення та запропонувати
перші моделі із досягнення високої
конкурентоспроможності та створення
і застосування стійких конкурентних
переваг, що гарантують підприємству
тривале процвітання в умовах загострення конкуренції.
Першою і однією із найбільш відомих спроб «приборкати» конкуренцію
у науковому руслі, слід вважати модель
5-ти сил М. Портера [2], які характеризуються головні фактори, що впливають
на здатність підприємства конкурувати.
Так, згідно із підходом Портера, зазначені 5 сил слід враховувати при формуванні стратегії розвитку підприємства,
що відбувається на основі ідентифікування конкурентних переваг, які логічно
випливають із даних сил. Критика даного підходу базувалась на тому, що дані
фактори спрямовані на дослідження зовнішнього середовища, що однак не є
достатньою мірою обргунтованим,
оскільки внутрішні особливості організації можуть визначити її сильні сторони, які також слід враховувати при формуванні стратегії розвитку підприємства
в умовах загостреної конкуренції.
У 1986 р. Дж. Б. Барні (Jay B. Bar
ney [3] обґрунтовано доводить, що джерелом конкурентної переваги підприємства на ринку товарів і послуг може бути
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організаційна культура. Доводи науковця базувались головним чином на дослідженні праць інших вчених та досвіді
компаній США, Японії і Західної Європи. У 1994 р. П. Врайт (Patrick Wright), і
А. МакВільямс (Abagail McWilliams) [5]
пропонують власне бачення щодо визначення конкурентних переваг та доводять, що людські ресурси являються
головним чинником формування стійких довгострокових конкурентних переваг. Очевидно, що переоцінка конкурентоспроможності на основі досвіду
японських виробників та ідей Дж. Барні
із того, що внутрішнє середовище недостатньо представлене у науковій літературі, як джерело конкурентних переваг, дозволяє зазначеним науковцям
представити переконливі докази того,
що саме людські ресурси являються
джерелом стійких конкурентних переваг. Також Дж. Барні, обґрунтовує, що
ресурси, які створюють унікальні можливості для підприємства (unique resources) являються головним джерелом
конкурентних переваг. Саме вони формують потенціалі можливості щодо
економічного зростання у довгостроковій перспективі. Дане припущення відповідає попереднім висновкам, які опубліковані раніше та сформовані на основі досвіду підприємств. На питання
того, чи ресурси є унікальними, науковець пропонує дослідити їх із чотирьох
важливих сторін:
1) питання вартості ресурсів (The
Question of Value);
2) питання рідкісності ресурсів (The
Question of Rareness);
3) питання імітаційності (The Question of Imitability);
4) питання  організованості  (The
Question of Organization).
На основі даних чотирьох постулатів
можливим є узагальнити, що до джерел
конкурентних переваг слід віднести особливості ресурсів підприємства, а саме їх
унікальність та скомбінованість. Проте
даний погляд є обмеженим з тієї точки
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зору, що він не конкретизує напрямків
використання даних ресурсних переваг.
Звідси і критика підходу Дж. Барні. Тому
паралельно із публікаціями згаданого
науковця, дискусія переноситься у площину визначення оптимальних напрямів реалізації конкурентних переваг у
ресурсному забезпеченні. Одним із запропонованих варіантів є якість продукції, високий рівень якої досягається в
умовах збереження конкурентоспроможної ціни. Вперше дана ідея була висвітлена у статті Т. Повела [7] (Thomas
C. Powel) «Всеохоплюючий менеджмент
якості, як конкурентна перевага: огляд літератури та емпіричне дослідження»
(Total Quality Management as a Competitive Advantage: a Review and Empirical
Study), яка була опублікована 1994 року у
виданні Журнал стратегічного менеджменту (Strategic Management Journal).
Проведене дослідження показало,
що фактори джерела конкурентних переваг можна розділити на дві групи: ті
які стосуються внутрішнього середовища (сильні сторони підприємства) і ті,
що забезпечують зовнішнім середовищем (можливості). У свою чергу, відсутність даних чинників або їх не вміле
врахування призводить до того, що
формується площина проблем у внутрішньому середовищі (слабкі сторони
підприємства) і у зовнішньому середовищі (загрози). На основі цього побудовано аналіз SWOT-аналіз, який має
на меті визначити стратегію підприємства. Проте даний аналіз, як і деякі названі вище припущення, не дає змогу
ідентифікувати які конкуренті переваги
наявні у підприємства. З метою представлення авторських поглядів на те, як
має відбуватись ідентифікування конкурентних переваг приведемо для початку узагальнене співвідношення між
факторами внутрішнього і зовнішнього середовища, які впливають на конкурентоспроможність підприємств.
В результаті аналізування та узагальнення представлених вище наукових

джерел, запропоновано модель ідентифікування конкурентних переваг підприємства (рис. 1). Дана модель базується тому що однаково враховуються, як
фактори внутрішнього середовища, так
і зовнішнього. Це дає змогу ідентифікувати джерела можливостей і загроз та
сильних і слабких сторін підприємства.
Дана модель конкретизує, які фактори
відіграють найбільш вирішальну роль у
ідентифікуванні конкурентних переваг
підприємства. Крім цього у даній моделі
наведено послідовність врахування чинників внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства під час ідентифікування їх конкурентних переваг.
Так, ідентифікування конкурентних
переваг на підприємстві на основі чинників внутрішнього середовища може
відбуватись із використанням послідовності, наведеної у зазначеній моделі.
Зокрема, побудова стійких конкурентних переваг на ринку може здійснюватись шляхом реалізації таких етапів:
1. Зростання масштабів виробництва і реалізації. На даному етапі підприємство намагається збільшити власні об’єми виробництва, що дозволить
побудувати основу для подальшого підсилення власної конкурентної позиції.
2. Економія на умовно постійних
витратах. Підприємство не залежить від
вартості факторів виробництва і може
виготовляти товари за собівартістю
нижчою за середня.
3. Здобуття позитивної ділової репутації серед конкурентів і довіри від
споживачів.
4. Підвищення спеціалізації. Підприємство фокусується на виробництві
і реалізації одного або декількох товарів
або послуг, ринок яких є найбільш перспективним.
Окрім названих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, які
впливають на ідентифікування конкурентних переваг виділено також ряд
чинників. До них можна віднести досвід і знання, унікальні ресурси і транс-
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фер знань. Дані чинники є найбільш
абстрактними проте особливо вагомими на даному етапі розвитку ринкових
відносин в епоху переходу до постіндустріального суспільства, у якому
сфера послуг та інтелектуальної продукції домінує над іншими галузями.

Дані чинники є суб’єктивними при вимірюванні, проте вони можуть відіграти вирішальну роль під час створення
і використання конкурентних переваг.
Тому їх вплив також враховано у моделі ідентифікування конкурентних переваг підприємства.
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Abstract. The article is devoted to consideration of factors influence on the development of competitive potential of machine-building enterprises. The author disclose the
essence of the concept «factor» with the definition of its influence on the competitive
potential of the machine-building enterprises, as well as their classification on endogenous and exogenous factors of influence. The factors, which slow down or create a threat
to effective formation and increase of competitive potential at the machine-building enterprises, are investigated. It is proved that along with the effect of the negative influence
of external and internal factors positive opportunities that have a favorable macroeconomic impact on the formation of competitive potential of machine-building enterprises
are distinguished.
Key words: competitive potential, competitiveness, exogenous and endogenous factors, machine-building
enterprise.
За умов динамічного розвитку ринкового середовища України та глобалізації світової економіки з подальшим
посиленням конкуренції для промислових підприємств виникає проблема забезпечення їх конкурентоспроможності. Кожне підприємство повинно максимально використовувати свої можливості для того, щоб залишатись конкурентоспроможним, отримуючи при
цьому необхідний для існування та подальшого розвитку прибуток. Це питання є особливо актуальним для машинобудівних підприємств, успіх котрих в умовах конкурентної боротьби
обумовлюється постійним моніторингом позицій на ринку, дослідженням
сильних і слабких сторін власної господарської діяльності і конкурентів, здатністю пристосовуватись до ринкових
змін. Відтак виникає питання виявлення
факторів, що здійснюють вплив на
формування конкурентного потенціалу

70

машинобудівного підприємства, оскільки даний процес за існуючих на ринку
умов є головною передумовою підтримання стійких позицій підприємств на
внутрішньому та міжнародному ринках.
Застосування правильно підібраної
методики дослідження конкурентного
потенціалу із виділенням факторів, що
впливають на його формування, сприяє
отриманню достовірних і повних результатів діяльності підприємства та визначенню проблем, які виникають в процесі
управління ним. Методика дослідження
теоретико-методологічних  підходів  в
ефективному формуванні конкурентного
потенціалу підприємства визначається
знаннями, досвідом та інтуїцією фахівців,
які проводять дослідження.
Інформаційною базою дослідження
слугували праці вітчизняних та зарубіжних вчених, а також думки провідних
експертів з питань формування, нарощування та підвищення конкурентного
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потенціалу, а також власні спостереження. У статті використано матеріали емпіричних досліджень конкурентного потенціалу із застосуванням таких методів
пізнання: індукції та дедукції; діалектичний — при теоретичному дослідженні
конкурентного потенціалу; структурнологічний — для логічної побудови
структури статті; теоретичного узагальнення — при виділенні факторів, що
впливають на формування конкурентного потенціалу підприємства.
Проведення досліджень в напрямі
визначення факторів, які можуть чи
впливають на формування і підвищення
конкурентного потенціалу, показало,
що до них слід віднести як зовнішні (екзогенні), так і внутрішні (ендогенні) фактори. Вчені серед екзогенних виділяють
політичні, економічні, соціальні, демографічні та правові фактори. До ендогенних відносяться технічні, технологічні, організаційні, фінансові, трудові, інвестиційні, інноваційні. Підприємства
під дією даних факторів мають правильно визначати подальше функціонування, здійснювати пошук резервів зменшення впливу даних факторів.
Розкриваючи зміст проблематики
конкурентного потенціалу варто зазначити, що при його формуванні слід враховувати й виробничі фактори (наявний
стан виробничих фондів, технічну озброєність виробництва, наявність і новітність предметів та засобів праці, рівень організації та умов праці, професійно-кваліфікаційний рівень персоналу).
Під факторами впливу на конкурентний потенціал підприємства слід
розуміти як засоби, так і механізми та
інструменти, які діють на формування
конкурентного потенціалу та його
підвищення. За кваліфікаційними ознаками вчені подекуди виділяють фактори: за об’єктами впливу (виробнича
система чи її окремі складові елементи), за природою впливу (правові, інституційні, трудові, фінансові), за місцем впливу ( екзогенні та ендогенні), за

джерелами утворення (об’єктивні та
суб’єктивні) [1, c. 84–85].
Головним чинником у формуванні
конкурентного потенціалу є рівень використання персоналу підприємства,
формування корпоративної культури,
застосування сучасних методів і систем
мотивації і стимулювання, формування високого рівня соціально — психологічного клімату, удосконалення організації та умов праці, а також ефективних систем нормування праці.
Окрім того, до чинників, які впливають на використання персоналу відносяться: відповідність працівника займаній посаді, практичність, трудова
дисципліна, вмотивованість праці, наявність запроектованих трудових прийомів та процесів на виробництві.
Виходячи з аналізу існуючих підходів вчені [2, c. 31; 3, c. 97] пропонують
наступні фактори, що впливають і є загрозами у підвищенні потенціалу підприємств машинобудування: політичні,
ринкова інфраструктура і монополізація економіки, соціальні фактори, інтелектуальні характеристики персоналу,
ефективність кредитно-фінансової системи країни, фактори конкуренції, фактори корпоративної культури.
До факторів, що впливають на
формування конкурентного потенціалу
підприємств машинобудування, слід
віднести: ресурсні можливості (доступність ресурсів, забезпеченість ресурсами, залежність від імпортних ресурсів,
вартість ОВФ, питома вага активної частини ОВФ, рівень зносу ОВФ); інвестиційні можливості (інвестиційний клімат, участь держави, участь іноземного
капіталу, рівень розвитку і впровадження інновацій); трудові можливості (наявність кваліфікованого персоналу, наявність професіоналів, умови праці,
організаційна структура, корпоративність в управлінні), інноваційні можливості (наявність інновацій на підприємстві, наявність патентів та ліцензій, прогресивність технологій, наявність транс
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феру технологій, рівень інноваційної
активності), управлінські можливості
(гнучкість управлінських структур, наявність стратегічного менеджменту, наявність програм навчання і розвитку
персоналу), соціальні можливості (купівельна спроможність населення, наявність соціальних виплат в регіоні, інфраструктурна забезпеченість соціальними благами, ступінь ринкової інфраструктури розвитку).
До екзогенних факторів, що впливають на формування та підвищення конкурентного потенціалу підприємства слід
віднести: політичні, правові, інституційні,
природні, соціально-культурні умови,
ринкові конкурентні умови, інфраструктуру ринку, інтеграційні взаємовідносини
виробничих систем, глобалізаційні процеси, екологічні умови, рівень науковотехнічного розвитку тощо.
До ендогенних факторів, на нашу
думку, можна віднести: іміджеві переваги, організацію праці, умови функціонування,
корпоративну
культуру,
кваліфікацію і професійність персоналу, ресурсне, матеріально-технічне забезпечення, інформаційне забезпечення, клієнтську базу та наявність торгових посередників, конкурентоспроможність продукції, фінансові ресурси, статутний капітал, маркетингові можливості, логістичні потоки, власний і позичковий капітал та інші [4, c. 116–119].
Поряд з факторами, що впливають
на формування і підвищення конкурентного потенціалу виникає цілий ряд ризиків як зовнішнього, так і внутрішнього
характеру. Нами пропонується систематизувати внутрішні та зовнішні ризики
за такими складовими конкурентного
потенціалу: виробничою, фінансовою,
трудовою, соціальною та товарно-комерційною складовими. Так, до зовнішніх ризиків виробничої складової слід
віднести: зростання вартості технологічного обладнання, яке необхідне для
оновлення виробництва; істотні зміни
науково-технічного розвитку; погір-
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шення умов лізингу обладнання; погіршення зовнішніх умов постачання матеріальних ресурсів та комплектуючих;
знищення майна внаслідок форс-мажорних обставин; погіршення умов виробництва внаслідок зростання рівня
корупції; збільшення вартості автоматизованих систем та програмного забезпечення, його моральна застарілість;
обмеження доступу інвесторів до управління активами підприємства; погіршення умов договірних зобов’язань
щодо трансферу технологій тощо.
До внутрішніх ризиків виробничої
складової слід віднести: критичний
знос матеріально-технічної бази, зменшення фондовіддачі; втрата страхових
запасів сировини; критичне відставання
в технічно-технологічній базі підприємства, погіршення умов виробництва;
порушення транспортних потоків з доставки матеріалів, товару тощо.
До зовнішніх ризиків фінансової
складової відносяться: ускладнення доступу та збільшення вартості фінансових ресурсів, зростання інфляції, посилення конкуренції у фінансових структурах ускладнення штрафних санкцій,
дозволів, критичне зниження обсягів
фінансових ресурсів, обмеження обміну національної валюти, збитки через
несвоєчасне врахування змін макроекономічного фінансового регулювання,
фінансові втрати внаслідок недоліків
системи захисту прав власності та фінансових інтересів інвесторів, націоналізація фінансових ресурсів внаслідок
форс-мажорних обставин [5, c. 87].
До внутрішніх ризиків фінансової
складової слід віднести: втрати фінансових ресурсів внаслідок неефективного використання та управління, втрати
інвестиційних ресурсів, втрата акцій
внаслідок недосконалої політики капіталовкладень, погіршення фінансової
стійкості, ліквідності фондів, нераціональність структури активів та пасивів,
втрата фінансової інформації, втрата
внаслідок порушення договірних сто-
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сунків з позичальниками, втрати за підробки фінансових документів, втрати
майна підприємства.
До зовнішніх ризиків трудової складової відносяться: зміни ринкової
кон’юнктури, недолік у сфері підготовки персоналу для управління виробництвом, відтік робочої сили в інші сфери
, регіони чи за кордон тощо.
До внутрішніх ризиків трудової
складової слід віднести: збільшення
втрат робочого часу внаслідок порушення трудової дисципліни, реорганізацію структури управління , зміни
складу персоналу підприємства, навмисні неправомірні дії чи бездіяльність
персоналу підприємства; значне погіршення організації та умов праці, зміни
професійно-кваліфікаційного складу.
До зовнішніх ризиків соціальної
складової формування конкурентного
потенціалу слід віднести: втрати через
проведення у відповідність соціальним
нормативам, зміну норм законодавства
у соціальній сфері, соціальну напругу
в суспільстві внаслідок непереборної
дії системоутворюючих факторів, перегляд соціальних стандартів та індикативне регулювання за допомогою
дотримання у суспільстві соціальних
норм і нормативів.
До внутрішніх ризиків соціальної
складової, на нашу думку, слід віднести:
низький рівень соціальної стійкості підприємства, загострення соціальної напруги на підприємстві, непорозуміння
між профспілками та керівництвом
внаслідок недотримання окремих пунктів колективного договору; загострення
соціально-трудових відносин у частині
виплат соціального характеру.
Зовнішніми ризиками у формуванні
товарно-комерційної складової підвищення конкурентного потенціалу є:
зміни кон’юнктури ринку, значне зниження ринкових цін на товари, різке
збільшення на ринку товарів аналогів
(замінників); негативна дія інституційного забезпечення та суб’єктів ринко-

вих відносин; різка втрата якісних характеристик товару внаслідок недобросовісного виконання договорів з постачальниками матеріалів, втрати внаслідок підвищення тарифів на енергоносії
чи цін на матеріали, комплектуючі.
До внутрішніх ризиків товарно-комерційної складової формування та підвищення конкурентного потенціалу віднесемо наступні: зниження якості та конкурентоспроможності товару, збільшення допустимого відсотку бракованої
продукції; зменшення обсягів стандартизованої продукції, зменшення попиту на
товари підприємства внаслідок різкої
пересегментації ринку; зниження контролю якості; зменшення відсотку інноваційності продукції, відмова в експлуатації товару внаслідок його застарілості
(несучасності), втрата окремих сегментів
ринку збуту товарів внаслідок настання
форс-мажорних обставин [6, c. 97].
При дослідженні конкурентного потенціалу фактори, що впливають на
його рівень, слід поділяти на фактори
позитивної та негативної дії.
Внутрішніми негативними факторами, що впливають на фінансову
складову і внаслідок яких конкурентний
потенціал втрачається є: недостатнє
управління фінансовими ресурсами,
прорахунки в інвестиційній політиці,
використання неефективних інструментів управління в контрактах, зменшення фінансової стійкості та ліквідності внаслідок неефективності структури
активів і пасивів. До зовнішніх негативних чинників слід віднести: посилення
конкуренції,  зростання  інфляції,
ускладнення держнагляду з накладанням штрафних санкцій, критичне зниження обсягів фінансових ресурсів, зміни умов інвестування, заборона чи обмеження обміну валюти платежу, неможливість здійснення платежів тощо.
До внутрішніх негативних факторів, що впливають на трудову складову
нами віднесено: збільшення втрат робочого часу, навмисні дії чи бездіяль-
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ність персоналупідприємства, відсутність запровадження наукової організації праці, плинність кадрів, зниження
кваліфікаційного рівня персоналу, відсутність професійної перепідготовки,
неефективність управлінських дій
керівництва підприємства. До зовнішніх негативних факторів впливу на трудову складову відносять: зміни ринкової
кон’юнкури, високу ціну робочої сили,
відтік кваліфікованих кадрів за кордон.
Поряд із дією негативного впливу
зовнішніх та внутрішніх чинників слід
виділити позитивні можливості чи позитивні чинники, що мають сприятливий макроекономічний вплив на формування конкурентного потенціалу
промислових і, зокрема, машинобудівних підприємств. До них слід віднести:
політичну та фінансово-економічну
стабільність; збільшення питомої ваги
підприємств приватної власності в національній економіці країни; зменшення митних обмежень на експортно-імпортні операції підприємств; зменшення податкового навантаження; позитивну амортизаційну політику, яка б дозволяла оновлювати основні фонди; розвинуте інституційне забезпечення функціональності промислових підприємств;
наявність ліцензійних організацій для
сертифікації продукції, сертифікації
продукції для відтермінування виведення
її до світових стандартів якості, збільшення обсягів державного фінансування
«ноу-хау», підготовки висококваліфікованих кадрів, державних інноваційних
програм інвестиційного розвитку, можливості кредитування на пільгових умовах інноваційних проектів, страхову підтримку бізнесу і населення, висококультурний розвиток суспільства.
На галузевому та регіональному рівнях до факторів-стимуляторів підвищення конкурентного потенціалу машинобудівних підприємств ми відносимо: наявність інноваційного-інтелектуальних трудових ресурсів галузі чи регіону , наявність регіональних чи галу-
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зевих програм розвитку персоналу, наявність прогресивних технологій галузевого розвитку, розроблені стратегії та
механізми підвищення конкурентного
потенціалу галузі чи регіону, наявність
галузевих систем стратегічного управління та гнучкість в управлінні з передачею повноважень та розподілу фінансів на місця, адаптивність структур
управління галуззю до жорстоких конкурентних умов функціювання, доступність ресурсних можливостей галузі
(регіону), сприятлива вертикальна інтеграція галузі та її структура, привабливий інвестиційний клімат галузі та регіону, наявність і динамічна участь іноземного капіталу в галузі, повна забезпеченість економіки регіону власними
ресурсами, сприятливе економіко-географічне положення регіону, наявність
в регіоні наукових організацій, навчальних та культурних, оздоровчих, рекреаційних закладів, низький рівень соціальної напруженості, висока купівельна спроможність населення регіону,
достатній обсяг прибутків регіону та
акумулювання в місцевих органах самоврядування.
До методів, за допомогою яких
можна оцінювати вплив ендогенних та
екзогенних факторів на формування та
підвищення конкурентного потенціалу
підприємства слід віднести як методи
якісної оцінки (метод сценаріїв, експертний метод, метод дерева логічних
рішень, метод Дельфі та інші), так і методи кількісної оцінки (аналітичний,
статистичного аналізу, комбіновані методи, метод аналогії, метод розробки
імітаційних моделей, експертні методи,
інтегральні методи тощо).
Для вибору методу оцінки слід застосувати критеріальний підхід, тобто
спочатку визначити для яких цілей має
проводитися дослідження; визначитись
із завданнями, що стоять перед дослідниками; критеріями кількості, повноти
то достовірності аналітичної інформації [4, c. 130–131].

Нижник О. В. Вплив факторів на процеси формування конкурентного потенціалу
машинобудівних підприємств

Найбільш вдалим, на нашу думку, є
поєднання статистичних та експерних
методів дослідження. Загальна ж методика оцінки факторів має включати:
збір і обробку матеріалів про конкурентів та внутрішніх елементів конкурентного потенціалу підприємства; визначення всієї множини чинників, що мають позитивну та негативну (ризикову)
дію визначення ризик-чинників, які
підприємство має враховувати при
формуванні власного конкурентного
потенціалу; розробку заходів по усуненню негативної дії ризик-чинників та
заходів, спрямованих на активізацію дії
тих чинників, які позитивно впливають
на процеси формування та підвищення
конкурентного потенціалу.
Визначення поряд з конкурентними сотами, полем і конкурентним середовищем зон ризику, в які підприємству не слідувало б потрапляти, є одним із елементів системи ризик-менеджменту промислових підприємств.
Через те, наші дослідження мають
грунтуватися на виборі машинобудівних підприємств для аналізу факторів,
що впливають на рівень формування,
нарощування та підвищення конкурентного потенціалу. До таких підприємств варто включити ті, які формують і мають у своїй основі всі складові
конкурентного потенціалу, що нами
були обрані: виробничу, фінансову,
трудову, товарну і соціальну. Розробка
матеріалів, за допомогою яких має досліджуватися вплив факторів на формування конкурентного потенціалу

має включати перелік питань експертного дослідження, наявність сформованої анкети для аналітичного опитування, перелік професій та посад експертів, які приймуть участь в експертному опитуванні, встановлення кількості респондентів для достовірності отриманих результатів, обробку отриманих даних, їх аналіз та формування
висновків чи результатів дослідження.
Таким чином, результати проведених досліджень дають підстави стверджувати, що нами був проведений детальний аналіз факторів, що мають
безпосередній вплив на формування
конкурентного потенціалу машинобудівних підприємств. На основі аналізу
літературних джерел сформовано власну класифікацію та характеристику
факторів котрі створюють сприятливі
можливості для формування конкурентного потенціалу, а також ті, котрі
несуть в собі загрозливий вплив. Для
машинобудівних підприємств важливо
нівелювати вплив дестимулюючих
факторів і максимально підсилити дію
факторів, які сприяють формуванню
конкурентного потенціалу машинобудівного підприємства.
Отримані результати дослідження
виступають підґрунтям для вирішення
практичних проблем щодо вдосконалення конкурентного потенціалу машинобудівних підприємств. Наведена класифікація при детальному вивченні
кожного фактора дасть можливість досягти стійкого розвитку машинобудівного підприємства.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ
Oliinyk A. M. Criteria for Assessing the Effectiveness of Forming Strategies for
the Development of Small and Medium-Sized Businesses
Abstract. The assessment of the effectiveness of forming strategies for the development of small and medium enterprises is based on the study of the parameters of the
identification of the state of these enterprises. Solving this problem is the basis for conclusions about catalysts and the reasons for the success of a small business, and it is also
possible to investigate what factors influence the success of management decisions at the
stages of origin and early growth of enterprises.
Key words: development strategies, enterprises, business, strategic planning, evaluation, efficiency.
Проблеми успішності малого і середнього бізнесу являються одним із
найважливіших ще з половини ХХ ст.,
оскільки в цей час стало зрозумілим,
що розвиток економіки та зростання
рівня життя є неможливим без створення передумов та рівних можливостей для широкого кола громадян реалізувати власні ідеї та себе як індивідуальності. Право на самореалізацію,
гідний рівень життя і досягнення власних мрій — невід’ємне право закріплене за кожним громадянином у цивілізованих країнах. Суб’єкти малого і середнього бізнесу створюють можливості для економії і наповнення місцевого і центрального державних бюджетів, беруть активну участь у вдосконаленні інфраструктури, розвитку медицини і освіти свого регіону. Високий
рівень гнучкості та емоційна, психологічна і побутова «близькість» малих і
середніх підприємств до клієнтів сприятливо впливає на рівень життя, оскільки створює широку пропозицію нових, інноваційних та часто нетрадиційних товарів, які задовольняє ті чи
інші потреби споживачів.

Починаючи з 70-хх рр. ХХ ст., розвиток малого і середнього бізнесу, його
державне регулювання та побудова моделей формування оптимальних стратегій для довгострокового зростання
молодих підприємств стає важливою
темою наукової дискусії. Однією із перших праць, яка концептуально та всеохоплююче описує вирішення означених питань слід вважати роботу Ларі
Стейнметца [1] (Lawrence L. Steinmetz)
«Критичні стадії росту малого бізнесу»
(Critical Stages of Small Business Growth),
опубліковану у 1969 р. Праця переносить модель циклічного розвитку підприємництва із стратегічного управління великими підприємствами у сферу
малого бізнесу, розглядаючи його розвиток на основі чотирьох стадій:
1) пряме управління (Direct Supervision) (не більше 25–30 працівників, розмір активів не вище 750 тис. дол. США);
2) управління управлінцями (Supervised supervisor) (до 250–300 працівників, розмір активів до 10 млн дол. США);
3) непряме управління (Indirect Control) (до 1000 працівників, розмір активів — до 50 млн дол. США).
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4) дивізійна організація (Divisional
organization) (більше 1000 працівників,
розмір активів — від 50 млн дол. США).
Стадія І. Пряме
управління

Стадія II.
Управління
управлінням

На рис. 1.1 зображено криву росту
малого бізнесу відповідно до стадій
його життєвого циклу.
Стадія ІІІ.
Непряме управління

Стадія ІV. Дивізійна
організація

Рис. 1.1. Ілюстрація стадій розвитку підприємництва
Примітка: побудовано на основі [1]

Протягом зазначених стадій розвитку підприємництва відбувається зростання обсягів реалізації, чистого прибутку,
ймовірно підприємство здійснює диверсифікацію та діє на декількох ринках.
Етапи життєвого циклу підприємницької активності ідентифікуються на
основі обсягів реалізації або чистого
прибутку підприємства. В умовах загостреної конкуренції та змінного зовнішнього середовища, підприємець завжди знаходиться у «зоні» ризику втрати
ринку, клієнтів чи бізнесу тому крива
росту успішного підприємства є нелінійною. Темпи зростання є найшвидшими
на другому етапі, оскільки у цей час підприємство управляється уже досвідченими управлінцями, а продукція яку воно
виробляє уже здобуло підтримку серед
клієнтів. На етапах І і ІІІ, темпи росту є
відповідно зростаючими і сповільненими, оскільки на першій стадії бізнес знаходиться на етапі зародження, а новий
товар ще не знайшов масову підтримку
на ринку. На етапі ІІІ, підприємство
зустрічається із уповільненням темпів
росту обсягів реалізації через скорочення попиту на продукцію або несприятливий вплив підприємств-конкурентів
чи товарів-субститутів. Тому обсяги ре-

78

алізації та темпи їх зміни слід розглядати
як критерії ідентифікації розвитку малих
і середніх підприємств.
Дослідження Стейнметца зустріло
критику серед колег і поклало початок
широкій дискусії у науковому полі на
предмет стадій розвитку бізнесу від зародження до зрілості. Це сприяло народженню нових моделей. До них можна віднести п’ять стадій організаційного
росту Л. Грейнера [3] (Larry E. Greiner)
та стадії розвитку малого бізнесу
М. Скотта і Р. Брюса [4] (Mel Scott і
Richard Bruce). Модель Грейнера є
більш ранньою і складається з таких
етапів розвитку малого бізнесу:
1. Ріст через креативність. Завершення цієї стадії супроводжується кризою лідерства.
2. Ріст через управління. Завершення стадії відбувається паралельно із кризою автономності або незалежності.
3. Ріст через делегування. Стадія завершується тоді коли настає криза
контролю.
4. Ріст через координацію. Завершення цього етапу відбувається в момент кризи «Червоної стрічки», під
якою розуміється перевиробництво та
зрілість підприємства.

Олійник А. М. Критерії оцінювання ефективності формування стратегій розвитку
підприємств малого та середнього бізнесу

5. Ріст через співпрацю. Завершення цієї стадії дає відповідь на питання:
«В якому напрямку підприємству рухатись дальше?».
Досягнення кожної із наведених стадій розвитку малого бізнесу супроводжується розширенням диверсифікації, скороченням рівня гнучкості та досягненням великих обсягів реалізації і чистого
прибутку. Підприємство проходячи
останні стадії свого розвитку, зазвичай
уже є великим і тому знаходить на зрілому етапі свого функціонування. Ця стадія
характеризується стабільністю та необхідністю формування нової стратегії
довгострокового розвитку. Перші три
стадії життєвого циклу Грейнера характеризують стан підприємства у той час
коли воно є малим або середнім. Етап
росту через креативність передбачає реалізацію нових творчих ідей із створення нової продукції, яка задовольняє досі
незадоволені потреби споживачів. На
цій стадії підприємець не володіє достатнім рівнем знань і досвіду, що потребує
креативних управлінських рішень та індивідуальної винахідливості.
Емпіричний аналіз розвитку економік країн приводить науковців до пошуку моделей і закономірностей, які сприяють росту макроекономічних показників та стандартів життя. Це стає основою для формування перших наукових
точок зору щодо ролі малого бізнесу у
розвитку економіки та причинах його
успішного зародження і розширення.
Однією із перших робіт у цьому напрямку є праця американських дослідників М. Пйоре (Michael J. Piore) та
Ч. Сабель [2] (Charles F. Sabel) «Італійський малий бізнес: уроки для американської промисловості» (Italian Small Business Development: Lessons for U. S. Industrial Policy). Дослідження аналізує
розвиток італійської економіки протягом періоду з 60-хх до 80-хх рр., розкриваючи ключові причини швидких
темпів зростання макроекономічних
індикаторів та рівня життя. Науковці

приходять до висновку, що головною
причиною високих темпів розвитку
економіки Італії у другій половині
ХХ ст. є розвиток малого бізнесу та утворення кластерів із вузькою спеціалізацією та раціональним розподілом праці або об’єднанням торговельних і виробничих процесів.
Таким чином, вузька спеціалізація,
тяжка праця і високий рівень майстерності роблять малий бізнес конкурентоспроможним. Вагомим фактором
розвитку економіки Італії в згаданий
період є те, що держава не підтримує
«вмираючі» галузі і не сприяє розвитку
нових, формуючи «здоровий організм»
економіки, який самостійно вчиться
пристосовуватись до змін у зовнішньому середовищі і зберігати високий рівень конкурентоспроможності протягом тривалого періоду часу.
Аналіз успішності деяких економічних систем та визнання домінуючої
ролі малого бізнесу у довгостроковому
зростанні економіки та стандартів рівня
життя, приводить науковців до більш
широкого дослідження сутності поняття підприємця та його унікальних рис.
Одним із перших хто проводить дослідженні у цьому напрямку є В. Гартнер [5] (William B. Gartner), автор роботи «Хто такий підприємець? — неправильне запитання» («Who is an Entrepreneur?» Is the Wrong Question). Автор
аналізує існуючі визначення сутності
поняття «підприємець» і приходить до
висновку, що науковці використовують
неправильний підхід, оскільки він базується на аналізі особливостей самого
підприємця як індивідуальності та його
досягнень. Гартнера доводить неправильність таких суджень порівнюючи
підприємця із танцюристом. Науковець
обґрунтовує, що довести відмінність
між танцем і танцюристом неможливо,
тим самим аналізуючи поняття підприємця необхідним є дослідження його
поведінки, що також є аналізом підприємницької діяльності. Дослідження
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знайшло широку підтримку у науковому світі сприяючи новому розумінню
економіки як науки про поведінку.
Починаючи із 90-хх рр. роль малого бізнесу у забезпеченні розвитку економіки країни визнається, як одна із вирішальним, що створює підґрунтя для
нової серії теоретичних напрацювань
та емпіричних висновків. Науковці досліджують можливості існуючих економічних систем щодо переходу до нового виду відносин — постіндустріального суспільства. Цьому сприяє розвиток
технологій, інновацій, формування економічних кластерів та концентрація багатства в окремих країнах. Політичні
перетворення та розпад СРСР у 1991 р.
формує основу для подальшого збагачення економічних знань та їх тестування на прикладі країн постсоціалістичного «табору» Східної Європи. Розвиток малого і середнього бізнесу у капіталістичних країнах та удосконалення
бізнес-процесів формують основу для
нових висновків, які починають активно публікуватись вже з 1996 р., коли публікується робота британського вченого А. Гібба (Allan A. Gibb) «Підприємництво та управління малим бізнесом:
чи можемо ми дозволити собі ухилятись від них у бізнес-школі ХХІ-му
століття». Вчений аналізує емпіричні
звіти Європейської комісії та Організації економічного співробітництва і розвитку протягом 80–90-хх рр., приходячи до висновку, що феноменальний
ріст малого бізнесу у країнах Західної
Європи є головною причиною розвитку їх економіки та росту рівня життя.
Науковець доводить, що тактика державного регулювання у Західній Європі
була орієнтована не на створення робочих місць в умовах високого рівня безробіття у післявоєнний час, а на розвиток умов для створення бізнесу, що
дало змогу державами економити державні кошти і навіть збільшити надходження до бюджету. Країни Західної Європи дали змогу своїм громадянам про-

80

явити себе прийнявши кейнсіанську
модель розвитку, яка базується на невтручанні держави у економіку.
На противагу країнам Західної Європи, в Україні та деяких інших країнах
пострадянського простору, розвиток
ринкових відносин відбувається на
основі збереження позицій державних
підприємств та заходах протекціонізму
і обмежень трансферу знань, технологій і товарів. Керівництво цих країн недовіряє західній моделі росту, побоюючись, що капіталізм призведе до концентрації національних багатств в руках
закордонних інвесторів та втрати суверенітету. Ці фактори, а також нестабільність і складність фіскальної системи, бюрократія, централізація державного управління та державних фінансів,
закритість державних торгів та відсутність реальних заходів із створення
вільного конкурентного середовища,
спрощення ведення бізнесу і підтримки
дрібного підприємництва призводить
до збереження державних монополій,
концентрації національних ресурсів в
руках великого бізнесу та розвитку корупції. Державні органи влади, сковані
низьким рівнем доходів працівників та
бюрократією нездатні захистити інтереси середнього класу перед великим
бізнесом, який зацікавлений у збереженні свого монопольного становища
та подальшого накопичення ресурсів і
влади. Україна, як і деякі інші країни перетворюється на суспільство без середнього класу та низьким рівнем розвитку
громадянської активності. Середньостатистичний українець не вірить у свою
здатність створити власний бізнес, що в
умовах корумпованості та недовіри до
державних органів влади і фінансових
установ, а також зниження рівня освіти
і медицини призводить до скорочення
активності дрібних підприємців та посилення впливу великого бізнесу. Девальвація національної грошової одиниці та бідність населення посилюють
процеси монополізації економіки та

Олійник А. М. Критерії оцінювання ефективності формування стратегій розвитку
підприємств малого та середнього бізнесу

знищують потенціал країни у створенні
товарів з високою доданою вартістю,
оскільки це потребує гнучких та креативних рішень на які часто не здатен великий бізнес, досвід якого в Україні базується на експорті національних ресурсів.
Посилення ролі процесів переходу
до постіндустріальних відносин, які характеризуються зростанням сфери послуг та домінування інтелектуальної
праці у виробничих процесах, призводить до формування нового бачення
розвитку економіку на основі створення
кластерів віртуальної продукції, яка експортується на основі передачі інформації та знань, досвіду та технологій. Це
актуалізує дослідження систем дрібного
підприємництва, які активно працюють
на міжнародних ринках. Явище інтернаціоналізації малого бізнесу широко
аналізується у статті Н. Ковієлло (Nicole
Coviello) та Г. Монро (Hugh Munro) [7],
які акцентують увагу на формуванні нового різновиду бізнес відносин на основі
експорту віртуальної продукції через використання сучасних технологій. Оскільки розвиток галузі ІТ в Україні відбувається швидкими темпами, наведемо пропоновані даними науковцями стадії розвитку мережі відносин у міжнародному просторі для дрібного бізнесу, який функціонує у сфері високих технологій:
1) дрібна підприємницька мережа
розпочинає перші операції з наміром
створити міжнародні зв’язки із закордонними контрагентами;
2) перші відносини із великим підприємством, розвинуті у перший рік
життєвого циклу малого підприємства,
спрямовані на розвиток товару і формування режиму поведінки на психологічно близькому сегменті ринку;

3) сформована система офіційних і
неофіційних контактів із клієнтами та
партнерами, а також наявний досвід і широкі можливості щодо доступу до великої
кількості ринків у цілому світі. На цій
стадії, вік малого підприємства орієнтованого на міжнародну співпрацю складає
приблизно 3 роки, кількість ринків на
яких воно діє — не менше двох.
4) видимість малого підприємства
зростає, це призводить до покращення
фінансових та людських ресурсів, здобуття нових знань і досвіду, а також
впевненості в успішності бізнесу у
перспективі;
5) накопичення досвіду формує
сильну ринкову позицію підприємства,
сприятливий імідж серед клієнтів та довіру у партнерів, мале підприємство переходить у розряд середнього і розпочинає диверсифікацію своєї продукції
та сфер діяльності.
Таким чином, можна підсумувати,
що успішність ведення малого бізнесу
на сучасному етапі розвитку ринкових
відносин залежить не тільки від географічного розташування, оскільки сучасні телекомунікаційні технології дають
змогу побудувати бізнес у віртуальному
просторі створюючи інтелектуальний
продукт, який експортується у різні
країни світу. Перехід до постіндустріального суспільства, здешевлення
технологій та їх доступність, дають змогу сформувати ефективну систему комунікацій в умовах невисоких стартових інвестицій. Ці обставини створюють нову генерацію малих та середніх
підприємств, ефективність який залежить від впровадження інновацій, що
при певному рівні гнучкості дає їм змогу конкурувати з великим бізнесом.
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Abstract. The advantages of the Bukovel resort had been explored, the characteristics
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Актуальность исследования. Постепенно в мире горнолыжный туризм
начинает превращаться в один из самых
популярных видов активного отдыха.
Украина не является исключением.
Страна богата разнообразной и живописной природой, яркой и долговечной
культурой. Горнолыжные туры на зимние курорты Украины являются очень
популярными среди любителей катания
на лыжах. Горнолыжный отдых на Украине ассоциируется с Украинскими Карпатами. Всего на Украине насчитывается
51 горнолыжный курорт. Одним из бесспорных лидеров на Украине и одним
из лучших горнолыжных курортов Европы является Буковель.
Сегодня горнолыжный туризм отвечает современным социально-экономическим реалиям на Украине. Он является не только престижным, но и дает
возможность интересно, изобретательно и полезно для здоровья проводить
свободное время. Кроме того, возрастной и социальный диапазон этого вида
активного отдыха очень широк. Он доступен малым детям и пенсионерам,
студентам и олигархам, политикам и
домохозяйкам. И здесь, когда мы имеем
такой разнообразный сегмент потребителей данного турпродукта, стоит вопрос о выборе курорта, который по

своим предложениям сможет удовлетворить желания самых требовательных туристов. Основными из показателей анализа горнолыжного туризма является
развитая инфраструктура, трассы, доступность цен на проживание, прокат
снаряжения и стоимость одного подъема на вершину. Стоимость проживания
на горнолыжных курортах Карпат очень
отличается в зависимости от способа
размещения, уровня инфраструктуры и
качества предлагаемых услуг.
Цель исследования. Основной целью исследования является понимание
того, почему поток туристов растет на
данный курорт, какие преимущества
имеет курорт и каким критериям способствует выбор отдыха на Буковеле.
Горнолыжный комплекс Буковель
находится в уникальной по своим природно-климатическим условиям зоне.
Горы (Буковель — 1127 м, Чорна Клева — 1246 м, Довга — 1372 м) со всех
сторон закрывают его от холодных
зимних ветров, что создает комфортные условия для катания на горных лыжах. С декабря до конца апреля в Буковеле сохраняется хороший снежный
покров. Склоны, на которых проложены лыжные трассы, оборудованы снежными пушками и защищены от прямого попадания солнца, что благоприят-
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но влияет на сохранение снежного покрова. Даже если погода подведет, то на
помощь приходят многочисленные
снежные пушки и ратраки [3].
Как и сезон 2015/2016 трендом зимнего сезона 2017/2018 гг. на Украине
останется отдых в Буковеле. Курорт Буковель в Карпатах — самый молодой из
крупных горнолыжных курортов Украины. Он же, без сомнения, является
лучшим и наиболее перспективным
горнолыжным курортом на Украине,
который в последние годы привлекает
все больше иностранных туристов.
Развитие горнолыжного комплекса
Буковель началось в 2001 г., функционирование с 2002 г. Курорт Буковель
создан практически с нуля, он больше
напоминает курорт во французских
Альпах. Состоит почти исключительно из отелей, бунгал, ресторанов и парковок. Вокруг него расположена сеть
склонов. Это единственный на Украине
пример курорта, который сочетает вы-

сокие темпы роста и новейшие технологии проектирования и строительства.
В 2012 году курорт Буковель был признан самым быстрорастущим горнолыжным курортом мира [4]. ТК «Буковель»
стал стержнем интенсивного развития
туристической инфраструктуры, предпринимательства в сфере туризма, обслуживания и привлечения инвестиций на
территорию Яремчанского городского
совета Ивано-Франковской области.
Курорт Буковель расположен в 860–
900 м над уровнем моря между тремя горами: Довга (1372 м), Чорна Клева (1246 м)
и Буковель (1127 м), вблизи села Поляница в Ивано-Франковской области.
Расстояния от крупных городов, расположенных вокруг горнолыжного курорта Буковель: от Ивано-Франковска —
110 км; от Львова — 245 км; от Тернополя — 250 км; от Черновцов — 160 км [2].
Общая характеристика инфраструктуры горнолыжного курорта Буковель
приведена в таблице 1.

Общая характеристика инфраструктуры
горнолыжного курорта «Буковель»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Количество трасс
Общая протяженность трасс
Пропускная способность
Длина трасс
Расположение маршрутов
Перепад высот
Количество подъемников
Количество средств размещения
Количество койко-мест
Количество туристов, сезон 2014/2015 гг.

Здесь много современных подъемников. Для обеспечения жизни и здоровья лыжников работают спасатели, охрана. Бывает, что в выходные дни здесь
может быть около 12–15 тысяч лыжников. Все держатели абонементов катания
на трассах Буковеля застрахованы.
Активный отдых на данном курорте это: горные спуски на лыжах и сноуборде, катание на снегоходах, фри-
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Таблица 1

Характеристика
62 шт.
50 км
34700 чел./час
от 300 до 2353 м
от 900 до 1372 м
от 40 до 285 м
16 шт.
37 шт.
Более 15000
13000 чел.

райд, лыжные вертолетные туры, катание на коньках, хоккей, сноу-парк для
джиббинга, катание с хаски, сноубайкинг, зорбинг, гигант слалом, могул,
сноутюбинг. Для детей самыми популярными видами услуг являются: сноутюбинг, детской игровой клуб, детская лыжная гора, детские площадки,
парк аттракционов. Вечерние развлечения включают в себя: ночные клу-
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бы, сауны, караоке, спа-комплексы,
фитнес-центры [4].
Курорт Буковель имеет 16 видов
подъемников: 11 кресельных подъемников (4-х местных); 1 кресельный
подъемник (3-х местный); 1 кресельный подъемник (2-х местный); 1 бугельный подъемник и два мультилифта. Существует также погрузчик для
начинающих и детей. Общая пропускная способность 34700 чел./час. Очередь на подъемниках в выходные дни
составляет до 10 минут ожидания.
Предусмотрено катание в вечернее
время — с 16:30 до 19:30 ч.
Буковель имеет 62 горнолыжные
трассы: 13 синих (для начинающих) —
15 км; 41 красная (средней сложности) — 31 км; 8 черных (для профессионалов) — 5 км. Общая протяженность
трасс на горнолыжном курорте Буковель составляет более 50 км (50–55 км),
которые оборудованы снежными пушками, все трассы ухожены и связаны
друг с другом. Самая переполненная из
трасс — синяя. Большинство лыжников — начинающие, однако, это вовсе
не означает, что Буковель был создан
исключительно для них. С 2015–2016 гг.
происходило переоборудование ряда
трасс. Перепланировка проводилась для
того, чтобы сделать их использование
еще более удобным. Поэтому на сезон
2016–2017 гг. станет больше синих
трасс, рассчитанных на начинающих
лыжников [5].
Горнолыжный отдых в Буковеле отличается комфортом и безопасностью — в вечернее время все трассы
освещаются. Когда вечернее солнце
прячется за Карпатскими хребтами, наиболее стойкие лыжники сосредоточиваются на склонах горы Буковель, где
кататься разрешается до 19:30 вечера.
За трассами постоянно следят, поэтому
находятся они всегда в идеальном для
катания состоянии [6].
Зимний сезон зовет в дорогу на Карпаты. В это время года горнолыжный

комплекс пользуется особой популярностью у всех любителей лыж. Но зимний
отдых в Буковеле — это далеко не одни
горные лыжи. Те, кто просто приезжают
отдыхать, находят массу иных впечатлений, кроме спортивных. Сегодня инфраструктура в Буковеле очень хорошо и
быстро развивается в направлении самых разнообразных развлечений и услуг,
которые каким-либо образом связаны с
лыжным катанием. Можно покататься на
коньках на огромном катке, лететь на санях по трассам для сноутюбинга, отправиться на прогулку по окрестностям на
беговых лыжах, на лошадях или просто
пешком. Структура каждого из видов
услуг ГК «Буковель» в сезон изображена
на диаграмме (рис. 1) [10].
Для семей с детьми создана детская
площадка, где юных лыжников обучают всем премудростям поведения на
горе, а аниматоры устраивают веселые
игры. Дети заняты опытными инструкторами, а родители в это время могут
вдоволь покататься. В спа-центрах
действуют бассейны под открытым небом, где смело можно купаться даже
зимой, так как вода в них горячая. Наслаждаться зимой можно по-разному.
Расположенное рядом Яремче не менее интересно для отдыха, здесь есть
прекрасный водопад, куда стоит отправиться на прогулку [5].
Туристический комплекс Буковель
рад предложить всем любителям активного зимнего отдыха великолепно оборудованный открытый каток. Почитатели хоккея и фигурного катания, а также желающие просто прокатиться по
крепкому ровному льду получат удовольствие от качественного покрытия.
Освещение и приятная музыка создают
романтичную атмосферу. Каток работает рядом с рестораном «Lucky Bull».
Отдохнуть можно на подготовленной
для этого площадке с сиденьями или,
более комфортно, в зале самого ресторана. Также открыт прокат хоккейного
снаряжения и фигурных коньков от
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сноутюбинг;
катание на
катание на
0,5%
снегоходе; 1,0%
коньках; 5,0%
другое; 3,0%
катание на
сноуборде;
30,0%

катание на
лыжах; 50,0%

катание хаски;
0,5%

сноу-парк; 5,0%
зорбинг; 1,0%

Рис. 1. Структура видов туристических услуг ГК «Буковель»

лучших мировых производителей.
Каждый желающий сможет поучаствовать в любительских турнирах, проводимых на катке по вечерам.
Многие отели в Буковеле готовы
предложить любителям экстрима катание на снегоходах. Хотелось бы отметить тот факт, что прокат снегоходов
организовывается не только в отелях, но
и на курорте Буковель отдельно. Стоимость поездки на снегоходе в Буковеле
зависит от ее длительности и возраста
водителя: 30 минут поездки стоят
38 дол.; 1 час — 61 дол.; 10 минут —
15 дол.; 5 минут для детей — 4 дол. [8].
Ознакомившись с состоянием организационной стороны лыжных услуг
курорта Буковель, охарактеризуем её
состояние с инфраструктурной и экономической стороны. Цены здесь не
отличаются дешевизной. На курорте
все дороже, чем в менее популярных
местах, на 20–30 %. Приведем характеристику цен в ГК «Буковель»: проживание — диапазон цен очень широкий и
зависит от сезона. В высокий сезон
можно заплатить за стандарт от 19 дол.
до 192–230 дол. в сутки для 2-х; питание — рестораны в Буковеле есть практически в каждом отеле; средний чек
будет зависеть от уровня ресторана, и
цена колеблется от 4–29 дол. и выше;
прокат лыжного снаряжения — прока-
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тов в Буковеле много, как на горе, так и
почти в каждой гостинице, лыжи и сноуборды обойдутся от 3 дол. в день; скипассы — цены на абонементы зависят
от сезона и вида ски-пассов, стоимость
на ближайший сезон можно посмотреть на сайте горнолыжной базы.
В Буковеле очень большой перечень развлечений на любой вкус, из
снежных развлечений гостей ожидает
катание на снегоходах, ледовый каток,
хоккей, сноупарк, сноутюбинг, катание
на Segwey и сноубайках («лыжный велосипед»), прокат квадроциклов, аттракцион Big-Airbag. А для того, чтобы расслабиться и отдохнуть на курорте имеются ночные клубы, бильярды, боулинги, спа-комплексы, сауны и бани, караоке и многое другое.
Прокатная деятельность в Буковеле
широко развита. Осуществляется прокат снаряжения коллекций ведущих
брендов мира, таких как «Fischer» и
«Rossignol». Количество прокатных
пунктов — 20 и все они оборудованы
надежными камерами хранения. Прокатную деятельность лыж в Буковеле
осуществляют частные предприниматели. Многие отели в Буковеле также
предоставляют возможность взять в
аренду сноуборд, лыжи и другие необходимые составляющие комплекта.
Прокат лыж стоит от 3–15 дол., а сноу-
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борда — от 3–8 дол. (цена зависит от
уровня экипировки). На курорте Буковель возможен не только прокат снаряжения. Специальная одежда также доступна для аренды. Одежда для катания
имеет особые свойства по водонепроницаемости, защите от ветра, удобству
и легкости. Обыкновенные городские
куртки и штаны не подойдут для катания. Ботинки, шлемы, маски и основные вещи регулярно дезинфицируют.
ГК «Буковель» имеет для проживания: семь собственных комфортабельных гостиничных комплексов — номерной фонд — 1500 койко-мест; 6 отелей,
10 мини-отелей и 2 мотеля на 2000 койко-мест; 2 пансионата на 300 койко-мест;
около 10000 койко-мест различных кате9
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горий в регионах вокруг курорта (базы
отдыха, частный сектор); 4-звездные и
5-звездные отдельные виллы-шале с
собственным гаражом, бассейном, сауной и персональным ski-out. То есть в
Буковеле есть отели с VIP-удобствами и
дешевое проживание в частном секторе.
Несколько отелей, расположенных в непосредственной близости от подъемников. Уровень цен в них достаточно высок. Многие туристы, которые хотят покататься на лыжах в Буковеле, предпочитают арендовать жилье в окрестных деревнях, таких как Яремча, Микуличин,
Татарове и т. д. [9].
Структура средств размещения на
территории ГК «Буковель» очень разнообразна (рис. 2).

Рис. 2. Структура средств размещения в ГК «Буковель»

Стоимость аренды жилья на популярном горнолыжном курорте возросла в сезон в связи с ростом курса валюты, но, тем не менее, она остается на
более или менее доступном уровне. Суточная цена проживания в частном секторе Буковеля колеблется в пределах от
30 до 60 дол., однако, могут попадаться
и более дорогие варианты. Стоит также
учитывать, что цена часто зависит от
сезона, а также от праздничных дней.
Номера в коттеджах, усадьбах и других заведениях частного сектора Буковеля отличаются широким выбором —
от небольших комнат до просторных
помещений. Из мебели, как правило,
обязательно есть кровать, шкаф для ве-

щей, тумбы, иногда раскладной диван.
Ванные комнаты зачастую обустроены
отдельные для каждого номера. Иногда
в номерах имеется камин и мини-кухня.
Материал, преобладающий в оформлении помещений — натуральное дерево.
На прилегающей территории практически всегда есть беседки, мангал, небольшой сад. Некоторые частные гостиницы могут отличиться наличием сауны,
бассейна. Такой вариант проживания в
Буковеле подойдет тем, кто желает хорошо отдохнуть, но предпочитает останавливаться в небольших заведениях [6].
Отели предлагают своим отдыхающим разнообразные услуги, среди
них, например карпатский чан. Это ог-
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ромный чугунный котел, в который
наливается вода, помещается на огонь
и нагревается до 40–50 градусов. Затем
туристы садятся в котел (вместимость
до 6–8 человек) и парятся. Находиться
в чане следует, пока не станет слишком жарко. Затем можно охладиться,
окунувшись в бассейн, или нырнуть в
снег. Потом снова «покипеть». Процедура имеет оздоровительный и омолаживающий эффект. Стоимость одного часа в чане — 15 дол.
Одной из развлекательных услуг является — рыболовная деятельность.
Богатый улов красной рыбы гарантируют многие оздоровительно-развлекательные комплексы. Сотрудники форелевого хозяйства проведут экскурсию и
снабдят необходимым снаряжением
для незабываемой рыбалки бесплатно.
Бывалый рыбак проведет мастер-класс.
Рыбу можно взять с собой или доверить ее приготовление местному повару: 1 кг стерляди — 9 дол., 1 кг радужной форели — 4 дол., 1 кг золотой форели — 5 дол.

2,0%

1,5%

Питание в Буковеле не является
проблемой. Здесь есть много самых
разных заведений, которые подойдут
разным категориям гостей. В Буковеле
существует большой выбор ресторанов, кафе, пиццерий на территории
кампуса и в отелях. Для гурманов предлагается многообразие ресторанов. Для
желающих отдохнуть «с размахом» работают дорогие рестораны, а для бюджетных туристов функционируют вареничная и корчма. Посетители ресторанов могут попробовать разные супы,
в основном здесь представлена изысканная Карпатская кухня, которая, в
первую очередь, известна такими блюдами как баныш, деруны (картофельные оладьи), борщ, вареники и карпатский чай. На вершинах трех гор расположены панорамные бары [18].
Поток туристов горнолыжного комплекса Буковель из Беларуси, Молдовы
и России на протяжении последних лет
заметно увеличился. Потоки туристов в
ГК «Буковель» в сезон изображены на
диаграмме (рис. 3).

2,5%

10,0%

украинцы
россияне
беларусы
молдоване
другие
84,0%
Рис. 3. Потоки туристов в ГК «Буковель»

В разгар сезона на трассах курорта
одновременно комфортно могут кататься до 15000 человек. На склонах
гор установлены веб-камеры, которые
обеспечивают лыжников информаци-
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ей в режиме онлайн о состоянии погоды и особенностях снежного покрова
непосредственно на трассах. Вблизи
курорта функционируют три сувенирных рынка, на которых туристы имеют
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возможность приобрести изделия
местных мастеров.
Одна из существующих проблем —
это доступ к станции «Буковель». Станция находится в 250 км к югу от Львова.
Со Львова автобусом это составляет
около пяти часов езды.
Положительные стороны курорта,
несомненно, это хорошая маркетинговая политика в вопросах продаж абонементов на подъемники, проката снаряжения, бронирования проживания, как
в отелях курорта, так и в частных коттеджах в окрестностях. Если вовремя
воспользоваться предложениями, то
есть  шанс  неплохо  сэкономить
(в 2016 году, например, расценки поднялись максимум на 20 % по сравнению с
прошлым сезоном, и до конца ноября
действовала акция, по которой можно
было приобрести абонементы на приближающийся сезон на 30–40 % дешевле). Еще один немаловажный нюанс —
хороший арсенал снежных пушек на курорте. Достаточно установиться холодной погоде на несколько дней, и пушки
заполнят трассы нужным для нормального катания количеством снега.
Выводы. Таким образом, Буковель — быстрорастущий горнолыжный курорт, предлагающий различные
услуги и развлечения по европейским
стандартам. Он основан на примере
проектов европейских горнолыжных
курортов, с современными отелями,
SPA-комплексами и ресторанами. Отдых в Буковеле зимой принесет удовольствие самым взыскательным путешественникам. Туры в Буковель — это
организованная поездка и проживание
в одном из лучших горнолыжных курортов Украины. Туристы могут выбрать катание по качественным трассам
с инфраструктурой европейского уровня на сноуборде или лыжах. Любители
острых ощущений найдут идеальные
спуски для фрирайда. Катание на санках порадует детвору. Для людей, далеких от спорта, есть разнообразные раз-

влечения: езда на собачьих упряжках,
карпатский чан, «королевская» рыбалка,
пешие прогулки по заснеженному лесу
и горам, знакомство с гуцульской культурой. Отдых зимой в Буковеле давно
уже стал любимым способом зимних
развлечений. Здесь сделано все для любителей экстремальных ощущений и
для тех, кто просто любит любоваться
зимними красотами Карпат. Высокому
спросу на Буковель способствует развитая инфраструктура курорта, которая
делает его идеальным местом для зимнего отдыха с ноября по март, а порой
и апреля. Постоянное улучшение инфраструктуры курорта, расширение и
улучшение трасс делают Буковель отличной альтернативой ведущим горнолыжным курортам Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, а также таким
традиционным направлениям, как Закопане в Польше. Стоимость проживания в Буковеле в этом году выросла как
минимум на 20–25 % по сравнению с
прошлой зимой, а некоторые владельцы подняли цены вдвое и втрое.
Подводя итоги с учетом особенностей занятий горнолыжным туризмом
на Украине, следует сделать вывод, что
горнолыжный туризм с каждым годом
становится одним из наиболее популярных видов отдыха украинских и зарубежных граждан. Лидером по количеству зимних туров и в целом посещений является курорт Буковель, который
в значительной степени опережает своих конкурентов по всем составляющим
горнолыжного сервиса. Даже если
цены высоки, они целиком оправданы.
Самыми эффективными методами
продвижения турпродукта являются реклама, стимулирование сбыта, личные
продажи и связи с общественностью.
Но, как показывает практика, многие
украинские туроператоры ограничиваются рекламой в печати, тогда как опыт
показывает, что максимальный эффект
дают такие рекламные кампании, в которых предусматривается сочетание
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различных средств рекламы со стимулированием спроса или связями с общественностью.
Современное состояние горнолыжного курорта Буковель соответствует современным тенденциям горнолыжного туризма в мире. Курорт стал
стержнем интенсивного развития туристической инфраструктуры, предпринимательства в сфере туризма и
обслуживания, который сочетает высокие темпы роста и новейшие технологии проектирования, строительства
и привлечения инвестиций в Карпатский регион. Сегодня инфраструктура
в Буковеле хорошо и быстро развивается в направлении самых разнообразных развлечений и услуг, которые каким-либо образом связаны с лыжным
катанием. Анализ инфраструктуры
Буковеля говорит о том, что он отли-

чается комфортом и безопасностью.
В разгар сезона на трассах курорта одновременно комфортно могут кататься до 15000 человек. По степени комфортности и благоустроенности курорта и уровню инфраструктуры Буковель уже соперничает со словацкими или польскими курортами. Однако, нужно отметить, что с учетом популярности, число трасс и подъемников здесь можно значительно увеличить. Да и ассортимент сопутствующих горным лыжам развлечений тоже.
Самое главное, что мешает Буковелю
соперничать с ближним зарубежьем,
это то, что проживание, питание и
услуги развлечения на курортах Карпат, а особенно в Буковеле, неоправданно дороги, что в ближайшее время
может привести здесь к значительному снижению туристских потоков.
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