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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ ІЗ 
ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ 

 

Забезпечення ефективного функціонування органів виконавчої та судової 
влади традиційно залишається одним з пріоритетів державної політики. 

Проблема ця має надзвичайно складний та багатоаспектний характер і вимагає 
реалізації відповідного комплексу організаційно-правових заходів. При цьому, 

ключовим залишається питання фінансового та матеріально-ресурсного 
забезпечення. Слід враховувати, що реформування органів влади хоча і вимагає 

значних коштів, в кінцевому рахунку дозволяє досягнути значного позитивного 
економічного та соціального ефекту, раціонального використання обмежених 

бюджетних ресурсів.  
Водночас, привертає увагу той факт, що адміністративну та судову 

реформи в Україні намагаються розробляти та здійснювати без системного, 
функціонального і логічного взаємозв’язку, не поєднуючи їх з іншими 
реформами, зокрема бюджетною. Ми повинні враховувати, що фінансова 

політика держави, яка спрямована на виконання і організацію фінансів, 
необхідних для забезпечення її функціонування, відображається в фінансово -

правових нормах. Зміни у фінансовій політиці держави під впливом реформ 
об’єктивно призводять до необхідності відповідного корегування, оновлення 

фінансового законодавства. Отже, процес вдосконалення фінансового 
законодавства і реформування всієї системи державного управління мають бути 

органічно поєднані, здійснюватися із взаємним урахуванням [1, с. 172 - 174]. 
Відзначимо, що існуюча в Україні модель фінансування органів 

виконавчої та судової влади за багатьма критеріями не відповідає потребам 
забезпечення правопорядку та безпеки у суспільстві, тому що формування 

бюджетних запитів базується виключно на нормативних показниках 
бюджетного забезпечення без реальної орієнтації на результативні показники, 

передбачені відповідними програмами.  
У наукових джерелах підкреслюється, що успадкований від попередньої 

системи метод складання і виконання бюджету ґрунтується на обрахунку 

потреби у видатках на утримання бюджетної установи (виплати зарплати, 
оплати вартості використаних енергоносіїв, видатків на харчування тощо). 

Результатами такого способу управління фінансами є планування бюджету 
лише на 1 рік, зосередження на досягненні об’ємних показників, яке, в свою 

чергу, гарантувало збільшення грошей, відсутність відповідальності за 
результати діяльності, фінансування надання громадянам не суспільних послуг, 

а ―безкоштовних‖ державних благ, що не передбачало зв’язку між затраченими 
ресурсами і отриманими результатами [2, с. 109 - 114]. 



6 

Загалом такий метод складання і виконання бюджету придатний за 

адміністративної централізованої системи управління державою. При переході 
до більш демократичних і децентралізованих способів управління, розвитку 

приватного бізнесу цей спосіб призводить до виникнення диспропорцій, 
утворення заборгованостей, використання бюджету як джерела корупції та 

марнотратства [2, с. 109 - 114].  
Об’єктивними особливостями проведення бюджетної політики в Україні 

наразі є: незначні (за обсягами) суми бюджетних коштів та їх хронічний 
дефіцит; нераціональна структура витрат і неефективне використання 
бюджетних коштів; надмірна централізація фінансових ресурсів, що не 

стимулює місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування до 
максимальної мобілізації власних ресурсів регіонів. Враховуючи це, основним 

напрямком підвищення ефективності бюджетної політики в Україні є 
реструктуризація вже наявних ресурсів, з метою спрямування їх на інвестиції в 

матеріальну базу та людський капітал. Однак щоб ідея спрацювала, треба 
підвищити самостійність органів влади, переорієнтувати бюджетну сферу з 

утримання інфраструктури на підвищення якості послуг, що надаються 
громадянам [3, с. 352 - 357]. Вимогою сьогодення також є впровадження більш 

обґрунтованих норм фінансових витрат на фінансування правосуддя та 
правоохоронної діяльності. Обрані пріоритети бюджетної політики зумовили  

необхідність переходу до складання бюджету за програмно-цільовим методом. 
Сама ідея програмно-цільового методу полягає у тому, щоб 

зосереджувати увагу не тільки на можливостях бюджету (існуючих ресурсах), а 

й на тому як найефективніше їх використати з метою отримання конкретних 
результатів. Цей процес починається із зосередження уваги на результатах, 

яких необхідно досягти в державному секторі, а вже потім ставиться питання 
про те, які ресурси потрібно найефективніше використати для досягнення 

намічених результатів і в який спосіб [4]. Програмно-цільовий метод має 
універсальний характер і наразі використовується для фінансування роботи всіх 

органів влади. Але найбільше складнощів викликає його реалізація у процесі 
фінансування судової гілки влади.  

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [5] 
забезпечення функціонування судової влади передбачає визначення в 

Державному бюджеті України видатків на фінансування судів не нижче рівня, 
що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя 

відповідно до закону, законодавче гарантування повного і своєчасного 
фінансування судів, гарантування достатнього рівня соціального забезпечення 
суддів. При цьому фінансування всіх судів в Україні здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України, а бюджетні призначення на утримання 
судів належать до захищених статей видатків Державного бюджету України.  

Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України 
щодо фінансового забезпечення діяльності судів здійснюють: 

Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі 
спеціалізовані суди - щодо фінансового забезпечення діяльності цих органів; 

Державна судова адміністрація України - щодо фінансового забезпечення 
діяльності всіх інших судів загальної юрисдикції, діяльності Вищої  
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кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, 

Національної школи суддів України та Державної судової адміністрації.  
Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України 

визначаються окремим рядком щодо Конституційного Суду України, 
Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, а також у цілому за 

кожним видом та спеціалізацією щодо місцевих та апеляційних судів.  
Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та 

спеціалізації визначаються у Державному бюджеті України в окремому 
додатку. 

 Окреме фінансування кожного суду загальної юрисдикції та 

Конституційного Суду України забезпечує умови для конституційних гарантій 
їх самостійності та незалежності суддів при здійсненні правосуддя, оскільки 

унеможливлює негативний вплив на них через механізми виділення та 
розподілення належних їм відповідно до закону коштів Державного бюджету 

України. Суди всіх юрисдикцій та рівнів є юридичними особами публічного 
права, а тому мають достатні правові підстави самостійно розпоряджатися 

цими коштами. 
В той же час, такий підхід фактично унеможливлює реальне застосування 

програмно-цільового методу при фінансування органів судової влади, оскільки 
нормативно-правові акти, які регламентують застосування програмно-цільового 

методу бюджетування в Україні, орієнтовані передусім на органи виконавчої 
влади як відповідальних виконавців державних цільових та бюджетних 
програм, в той час як специфіка програмно-цільового бюджетування 

судочинства в Україні на рівні нормативно-правових актів не відображена. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ 
БЕЗПЕКИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 
Характер і масштаб загроз та можливих втрат від техногенно-природних 

аварій та катастроф, які перетворюються на реальну загрозу національній 
безпеці, в сучасних умовах обумовлюють необхідність збільшення обсягів 

фінансового та матеріально-ресурсного забезпечення суб’єктів системи 
цивільного захисту населення і територій. В той же час об’єктивно існуючий 

бюджетний дефіцит не дозволяє державі спрямувати значні ресурси на 
фінансування системи цивільного захисту. Виникає замкнуте коло – потреба у 
коштах з року з рік збільшується, матеріальна база служб цивільного захисту 

зношується, що не дозволяє адекватно  реагувати на надзвичайні ситуації, 
рівень матеріальних втрат від яких зростає вже у геометричній прогресії. 

Відповідно, бюджетні кошти спрямовуються переважно на ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій, а їх запобігання та попередження знов фінансується за 

залишковим принципом.  
Відповідно до п.6 ст. 87 Бюджетного кодексу від 08.07.2010 року до 

видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки 
на правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та цивільний  

захист населення і територій (крім заходів, визначених пунктом 16 частини 
першої статті 91 цього Кодексу) [1]. При цьому, норми Бюджетного кодексу 

потребують подальшого доопрацювання, у тому з урахуванням прийняття 
Кодексу цивільного захисту України. Зокрема, згідно зі ст. 91 Бюджетного 

кодексу від 07.08.2010 року до видатків місцевих бюджетів, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать 
видатки на місцеву пожежну охорону та на заходи у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в 
межах повноважень, встановлених законом [1]. На думку автора, п.1.1. ст. 91 

Бюджетного кодексу слід викласти у такій редакції „До видатків місцевих 
бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів, належать видатки на: 1) місцеву пожежну охорону, комунальні 
аварійно-рятувальні служби та інші служби цивільного захисту, створені на 

підставі рішень відповідних місцевих рад відповідно до закону...‖. Таке 
формулювання більшою мірою відповідатиме також змісту Кодексу про 
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цивільний захист. Відповідно до ст. 93 Кодексу цивільного захисту 

фінансування заходів у сфері цивільного захисту здійснюється за рахунок 
коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів суб’єктів 

господарювання, інших не заборонених законодавством джерел. Крім того, 
згідно із ст. 94 Кодексу цивільного захисту, фінансове забезпечення діяльності 

сил цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, інших не заборонених 

законодавством джерел. Фактично, у Кодексі цивільного захисту йдеться про 
фінансування будь-яких підрозділів цивільного захисту, що дозволяє 
створювати на місцевому рівні різноманітні аварійно-рятувальні служби, а не 

лише підрозділи місцевої пожежної охорони. Доцільність функціонування 
таких служб підтверджена світовим досвідом (Франція, ФРН, США), а 

можливість їх створення передбачена вітчизняним законодавством. З 
урахуванням викладеного, внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить 

усунути існуючі прогалини у правовому регулюванні фінансування цих служб 
та підвищити ефективність фінансування відповідних підрозділів [2].  

Кодекс цивільного захисту має бути узгоджений з Бюджетним кодексом і у 
частині фінансування цільової мобілізації. Так, відповідно до ст. 83 КЦЗ, з 

метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного або природного 
характеру державного рівня та їх наслідків може проводитися цільова 

мобілізація у порядку, визначеному Законом України "Про правовий режим 
надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами. Організаційні, 
фінансові, правові та інші заходи, необхідні для забезпечення функціонування 

сил цивільного захисту в період цільової мобілізації, здійснюються на основі 
плану проведення цільової мобілізації та відповідно до Закону України "Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з урахуванням особливостей, 
визначених цим Кодексом. 

Нагальною вимогою сьогодення, на думку автора, є деталізація положень 
Бюджетного кодексу щодо особливостей фінансування сил цивільного захисту 

в умовах мобілізації. 
Потребують також доопрацювання норми, присвячені фінансуванню, у 

тому числі бюджетному, добровільної пожежної охорони. Відповідно до КЦЗ з 
метою забезпечення добровільної пожежної охорони Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування і суб’єкти господарювання можуть надавати пожежно-

рятувальним підрозділам у користування будинки, споруди, спеціальні 
службові приміщення, засоби зв’язку, пожежну техніку та інше необхідне 
майно, яке перебуває у комунальній власності, власності громадян - жителів 

цих населених пунктів (за їх згодою) та суб’єктів господарювання. 
Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної 

охорони може здійснюватися також за рахунок членських внесків, дотацій, 
прибутку від власної господарської діяльності, прибутку від майна 

добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових 
компаній, пожертвувань громадян і юридичних осіб, інших джерел, не 

заборонених законодавством. На нашу думку у Бюджетному кодексі України 
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необхідно деталізувати специфіку фінансування місцевої добровільної 

пожежної охорони за рахунок відповідних місцевих бюджетів.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ 
КОМПАНІЙ 

 
Злиття і поглинання (далі – ЗіП) компаній є об’єктивно-закономірним 

явищем ринкової економіки, що здійснюється з метою забезпечення 
ефективності економічної діяльності. Обставини, які зумовлюють зростання 
компаній шляхом їх ЗіП, серед інших є: а) купівля діючої компанії 

здійснюється з її репутацією та сталими традиціями; б) витрати, які необхідні 
для внутрішнього зростання можуть бути набагато більшими ніж ті, які 

необхідні для купівлі існуючої компанії; в) борги, які переходять до компанії-
покупця можуть бути використані на її користь; г) внаслідок ЗіП компанія може 

використовувати виробничий та науковий потенціал іншої. 
В Україні явище ЗіП компаній асоціюється в основному як негативне. Це 

є однією з причин того, що обсяг залучення іноземних інвестицій в Україну на 
душу населення є найнижчим у Європі – лише $ 3 на одного мешканця. Так 

само вкрай низькими є обсяги купівлі компаній за кордоном – $ 111,2 на одного 
мешканця. Тоді, як в країнах з розвиненою економікою обсяги купівлі 

іноземних компаній та їх продаж у сотні раз вище. 
Однією з причин порівняно низького рівня обсягів ЗіП компаній, а отже і 

обмеження засобів підвищення ефективності їх діяльності є недосконалість 
системи правового регулювання даних консолідаційних процесів.  

Слід підкреслити, що ЗіП є одним із видів ринкової реструктуризації 

компаній шляхом зміни власника майна, торговельної марки, бренду. Системою 
ж регулювання ЗіП компаній є сукупність засобів, норм, методів, правил і 

процедур за допомогою яких здійснюються процеси ЗіП. 
В Україні діюча система правового регулювання ЗіП компаній 

законодавчо закріплена лише фрагментарно, в основному, стосовно здійснення 
процедури банкрутства. Чинне законодавство вимагає серйозного 

доопрацювання, оскільки, як свідчить практика, наслідком банкрутства далеко 
не завжди є прибуття дійсно ефективних власників. Недосконалість 
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законодавчих правил гри призвела до того, що почали створюватися й активно 

діяти цілі групи, які спеціалізуються на навмисному банкрутстві компаній із 
метою розпродажу активів. Паралельно з доробкою нормативної бази, що 

регулює банкрутство, безсумнівно повинні вноситися зміни й в українське 
корпоративне право, які спрямовані на забезпечення захисту інтересів 

акціонерів. 
Подальше вдосконалення системи правового регулювання процесів ЗіП 

компаній повинно бути спрямоване на створення сукупності організаційно -
правових норм і правил, які б забезпечували дотримання інтересів таких 
зацікавлених сторін: а) суб’єктів, які втрачають право власності на майно, що 

поглинається; б) суб’єктів, які набувають право власності на майно; в) трудових 
колективів суб’єктів господарювання, що змінюють власника; 

г) територіальних громад, учасниками яких є трудові колективи суб’єктів 
господарювання, що поглинаються. 

Зауважимо, що як окремі складові системи правового регулювання ЗіП 
компаній, що вимагають окремої додаткової розробки (вдосконалення) варто 

виділити: методи добровільного поглинання; методи примусового поглинання; 
методи реструктуризаційного поглинання [1, с. 14-15]. 

Окреслені в науковій літературі підходи щодо визначення регуляторних 
меж проведення процедур ЗіП компаній не відображають принципової різниці у 

національному і наднаціональному векторах спрямування активності компаній 
щодо таких угод. Роль наднаціональної складової, зокрема міжнародних 
організацій ми вважаємо ключовою, не принижуючи, втім, значення 

національних заходів регуляторної політики в рамках кожної окремої країни. 
Вплив регуляторних заходів на активність компаній щодо ЗіП в рамках 

національної економічної системи яскраво представлений ринком 
корпоративного контролю США, де ухвала того чи іншого законодавчого акту 

не лише коригує рівень концентрації в рамках країни, а й викликає значні 
галузеві трансформації. Сьогодні світове господарство прагне, по -перше, 

гармонізації законодавчих основ, які визначають рамки легітимного проведення 
угод ЗіП компаній, а по-друге, елімінування (від лат. – виключати, усувати) 

популярних останнім часом протекціоністських проявів деяких країн світу. 
Потребує й окремого уточнення різниця у регуляторній політиці провідних 

гравців світової арени, зокрема США і ЄС. Якщо в ЄС законодавчі норми діють  
централізовано для кожної з країн-членів, то у США вони мають специфіку в 

кожному штаті, що призводить до різного роду правових колізій.  
Варто також зазначити, що в Україні проблемами ЗіП в основному 

займалися економісти. Юридичні дослідження, включаючи і наукові статті, 

нечисленні. Тому не буде перебільшенням сказати, що правові аспекти 
регулювання ЗіП компаній по праву ЄС чи США не стали предметом 

систематичного вивчення вітчизняних учених-юристів. В українській 
вітчизняній юридичній літературі практично відсутні дослідження, які 

присвячені виключно правовому регулюванню ЗіП компаній по праву ЄС чи 
США. 
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Крім цього, відсутня стала практики та відлагоджене вітчизняне 

законодавство у цій сфері, а також фахівці, які розуміються на даних питаннях 
[2, с. 15]. 

В Україні процеси ЗіП компаній пройшли досить складний шлях – від 
розквіту рейдерства (на початку 90-х років минулого століття) до цивілізованих 

форм ведення бізнесу (на початку третього тисячоліття). І незважаючи на те, 
що ця важлива справа не позбавлена багатьох невирішених проблем, 

інтеграційні процеси на теренах молодої держави набувають чіткого вираження 
й оформлення, мають свою періодизацію та позитивні приклади 
функціонування. Велику проблему для активізації ЗіП компаній становлять 

прогалини у вітчизняному законодавстві, а також недосконалі спроби 
копіювання кращих надбань західної регуляторної політики, що в українських 

реаліях просто не працюють. Через зазначені проблеми найбільшою 
зацікавленістю інвесторів на українському ринку користуються лише 

високодохідні сектори – металургійний, сільськогосподарський та банківський. 
Отже, існує необхідність поступового переведення інтересу зовнішніх і 

внутрішніх інвесторів до інноваційних та високотехнологічних секторів, 
потенціалом яких Україна безумовно володіє. Сьогодні наша держава має 

достатньо приватних та державних компаній, які в майбутньому зможуть стати 
опорною силою на шляху поступового оформлення вітчизняних компаній у 

повноправних гравців світового господарства. 
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Функціональна структура видатків на національну оборону включає: 

утримання Збройних Сил України; закупівлю озброєння та військової техніки; 
капітальне будівництво; фінансування науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт та інших видатків галузі. 
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З Державного бюджету за розділом 208 бюджетної класифікації 

фінансуються видатки на: 

 Збройні Сили України; 

 Прикордонні війська;  

 навчальні організації Товариства сприяння обороні України; 

 штаби і війська цивільної оборони та інші видатки. 
Фінансування Міністерства оборони і Прикордонних військ здійснюється 

також на підставі кошторисів витрат, які затверджує Кабінет Міністрів України, 
виходячи з видатків, запланованих у Державному бюджеті. 

Практична реалізація основних функцій держави, яка потребує 
постійного фінансування, здійснюється через систему спеціальних органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади. 
Витрати на утримання законодавчої гілки влади покриваються за рахунок 

Державного бюджету України. На утримання Президії Верховної Ради, Верховної 
Ради і апарату службовців Верховної Ради складається штатний розклад з 

кількістю працюючих І кошторис витрат, необхідних для діяльності Верховної 
Ради. З Державного бюджету також фінансуються витрати на проведення виборів 

до Верховної Ради України та загальнодержавні референдуми. 
Також з Державного бюджету України проводиться фінансування витрат 

по утриманню апарата Президента України (його Секретаріату), Кабінету 

Міністрів України та місцевих державних адміністрацій Асигнування 
виділяються згідно зі складеними та затвердженими штатними розкладами та 

кошторисами витрат на утримання Президента, Кабінету Міністрів України та 
місцевих державних адміністрацій. 

Витрати на утримання судової влади також проводяться за рахунок 
Державного бюджету у відповідності з правилами кошторисно-бюджетного 

фінансування. Обсяг видатків по утриманню Прокуратури України, органів 
безпеки та органів внутрішніх справ також визначаються штатними розкладами 

й кошторисами витрат цих органів. 
Діяльність органів місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів 

фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, крім виконання тих функцій, які 
делегуються їм з загальнодержавного рівня у відповідності з статтею 143 

Конституції України, органам місцевого самоврядування можуть надаватися 
законом окремі повноваження органів виконавчої влади. У цих випадках 
держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок 

коштів Державного бюджету або шляхом віднесення до місцевого бюджету у 
встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає 

органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності. 
Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень 

органів державної влади, також компенсуються державою. 
Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень 

затверджують плани й програми економічного та соціального розвитку 
відповідної території, місцевих екологічних програм, планів приватизації 

об'єктів комунальної власності. Витрати на утримання апарату органів 
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місцевого самоврядування та їх виконавчих органів також визначаються 

кошторисами витрат. 
Діюче законодавство прагне забезпечити чітке керівництво та суворий 

контроль за видатками на утримання апарату законодавчої та виконавчої влади.  
 

Безрутченко  Сергій Михайлович, 
кандидат економічних наук,  

професор кафедри господарсько- 
правових дисциплін ННІПП  
Національної академії внутрішніх справ 

 
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ 

БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ   
  

Фінансова безпека держави - багатопланове в економічному контексті 
поняття та надзвичайно актуальне в політичному, оскільки є результатом заходів 

з боку законодавчої та виконавчої влад держави в сфері фінансів [1, с. 64].   
Стан фінансової безпеки є головним критерієм оцінки ефективності 

державної фінансової політики і діяльності владних структур особливо під час 
реформування і розвитку фінансової сфери.   

Водночас, треба зважити й на те, що згідно затвердженої Урядом методики 
розрахунку рівня економічної безпеки України під фінансовою безпекою слід 
розуміти такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної сис-

теми та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне 

функціонування національної економічної системи та економічне зростання [2]. 
Загальний стан рівня фінансової безпеки в Україні наразі є 

незадовільним. Про це, зокрема свідчать колосальний прихований в часи 
правління «сім`ї» Януковича дефіцит державного бюджету, масштаби корупції, 

неефективних  державних видатків та прямого розкрадання коштів державного 
бюджету, а також тіньового сектору національної економіки, здійснення 

фінансових трансакцій поза банківською системою, послаблення фінансового 
контролю, фактичне усунення місцевих органів самоврядування від формування 

фінансової бази для виконання покладених на них завдань та функцій тощо.  В 
наслідок цього, у сучасних умовах фактичної неоголошеної війни проти 

України,  новій чинній владі вкрай тяжко виправити ситуацію та забезпечити 
необхідний рівень фінансової безпеки країни.    Саме тому треба передусім  
виходити з того, що основна проблема та головний суб'єктивний фактор такого 

стану справ в нашій країні - політичний. Він полягає у політичній 
нестабільності як в цілому в Україні так і в регіонах, частій зміні лідируючої 

ролі різних політичних партій на національній арені, великій увазі до політичної 
боротьби, що відвертає увагу від вирішення важливих соціально-економічних 

завдань.  
Тому, на нашу думку, першочерговими завданнями у забезпеченні  

економічної безпеки країни та подоланні сепаратистських настроїв повинно 
стати відновлення фінансової стійкості і фінансової безпеки, оскільки тільки при 



15 

наявності достатніх фінансових ресурсів як на державному, так і регіональному 

рівні  та забезпеченні активної участі у їх створенні та справедливому розподілі 
органів місцевого самоврядування можна оживити економіку та забезпечити 

ефективну соціальну політику. 
Нові завдання у сфері публічних фінансів, зокрема в податково-

бюджетній сфері, що постають з огляду на вимоги антикримінальної,  
антикорупційної лютневої революції в Україні, пов'язані з необхідністю 

ліквідації кризового становища національної фінансової системи,  потребують 
глибокого невідкладного їх реформування з метою  оптимізації державних 
доходів та витрат тощо. Внесення принципових змін до Бюджетного та 

Податкового кодексів мають забезпечити  реалізацію очікуваних суспільством 
та задекларованих чинною владою змін до Конституції України  в частині 

реформування бюджетної системи, яке передбачає забезпечення 
децентралізації державної влади шляхом використання нових підходів в 

організації міжбюджетних відносин на основі бюджетного федералізму та 
фіскальної автономії місцевих властей, тобто  відокремлення державного 

бюджету від місцевих, становлення дійсної самостійності бюджетів усіх рівнів і 
видів, що є можливим лише за умови запровадження адекватної системи 

місцевого оподаткування. 
Потреби забезпечення єдиних стандартів у рівні життя людей у різних 

регіонах зумовлює необхідність запровадження в Україні сучасної системи 
фінансового вирівнювання розвитку економіки й соціальної сфери 
адміністративно-територіальних утворень значною мірою залежать від того, на-

скільки успішно виконуються відповідні місцеві бюджети. 
Місцеві бюджети повинні втілювати у життя загальні національні цілі: 

поліпшення життя народу, підвищення конкурентно-спроможності України в 
глобальній системі, зміцнення основ демократії. У контексті перспективних 

цілей національного розвитку місцеві бюджети повинні відігравати вирішальну 
роль щодо зміцнення основ демократії. Отже, через місцеві бюджети проходить 

перерозподіл суспільного продукту між різними сферами діяльності та 
соціальними групами населення. 

Не випадково Європейською хартією місцевого самоврядування зазначено, 
що місцеві власті є однією з підвалин кожного демократичного режиму. Умовою 

їхньої діяльності та виконання покладених на них завдань є адекватні фінансові 
ресурси , основу яких в умовах України становлять доходи місцевих бюджетів. 

Не може бути міцної держави без міцного самоврядування. [3]  
Проблеми становлення інституту самостійних місцевих бюджетів в 

Україні досить складно розв'язати без використання зарубіжного досвіду 

формування власних доходів місцевих бюджетів, у більшості унітарних країн 
прийнято законодавство, згідно з яким здійснюється розподіл податків на 

державні і місцеві.   
Виходячи з наведеного вище вважаємо, що удосконалення міжбюджетних 

відносин неможливе без передачі основних функцій бюджетно-фінансового 
управління на нижчі рівні, що дасть змогу не лише контролювати виконання 

місцевих бюджетів, а й брати безпосередню участь у їх прогнозуванні та 
плануванні, а також в організації бюджетного процесу на місцях. Це дасть змогу 
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формувати державний бюджет за принципом «знизу-вгору» і забезпечити 

ефективне використання бюджетних коштів в умовах дефіциту фінансових 
ресурсів шляхом формування пріоритетних напрямів витрачання коштів на 

місцях, а також сприятиме зацікавленості територій у мобілізації фінансових 
ресурсів для забезпечення реальної основи їхнього соціально-економічного 

розвитку і досягнення поліпшення умов життя населення. Слід врахувати той 
факт, що у розвинених країнах світу, як правило, місцеві податки і збори мають 

досить високу питому вагу в надходженнях бюджетів місцевих органів влади, 
що пояснюється демократичними принципами побудови міжбюджетних 
відносин, які формувались протягом багатьох десятків років. Так, наприклад, 

співвідношення питомої ваги місцевих податків, субсидій та дотацій з 
державного бюджету та інших доходів у США становить відповідно 65, 23 та 

12 відсотків, у Франції 60, 25 та 15 відсотків. На жаль, питома вага місцевих 
податків і зборів в Україні в середньому в 5-6 разів менша ніж в розвинених 

країнах світу  [4,с.30].  
 Отже, лише створення нової системи управління місцевими фінансами, 

реформування бюджетного, податкового законодавства з урахуванням 
зарубіжного досвіду, удосконалення казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів приведе до розвитку і удосконалення системи місцевих бюджетів та 
прогресивного розвитку національної фінансової системи як умови забезпечення 

фінансової безпеки України. 
Втім наразі треба негайно вирішувати нагальні питання фінансової 

безпеки країни в умовах перехідного періоду від загрози фінансової катастрофи 

до фінансової стабілізації, ускладненого нав’язаною війною. Верховна Рада 
України ухвалила секвестр Державного бюджету на поточний рік, а також 

антикризовий урядовий законопроект «Про запобігання фінансовій катастрофі 
та створення передумов для економічного зростання в Україні» [5]. Останнім 

законом передбачено підвищення чинних податків та запровадження декотрих 
нових, скорочення низки соціальних пільг та звільнення понад 24 тисячі   

державних службовців різного штибу.  Уряду прийшлося  піти на рішуче 
скорочення соціальних пільг, які завжди були "священною коровою" будь-

якого попереднього уряду. Шалений популізм вітчизняних політиків, які 
намагалися за будь-яку ціну зберегти свою підтримку серед незахищених 

верств населення, заважав реформувати цю сферу. Система соціальних пільг 
вимагає суттєвих змін через низку причин. По-перше, часто різними пільгами 

користаються ті категорії населення, які малозабезпеченими аж ніяк не назвеш 
(депутати, урядовці, відставні правоохоронці працездатного віку, навіть 
бізнесмени, що обліковуються у центрах зайнятості як безробітні). По-друге, 

система адміністрування соціальних пільг надзвичайно складна і 
забюрократизована. По-третє, бюджети (і державний, і місцеві) сьогодні 

неспроможні повноцінно підтримувати належний рівень фінансового 
забезпечення різних пільг. Тому уряду доведеться вдатися до реформ - чи на 

вимогу МВФу, чи самостійно. Система надання соціальних пільг повинна стати 
справедливою - це головне. А по-друге, стати справді адресною - тобто 

користатися пільгами мають лише ті люди, які справді не можуть вижити без 
них. На початках населенню буде справді сутужно, але переживши цю реформу 
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ми маємо шанс отримати кращу якість життя. Уряд же має чесно і якісно 

інформувати населення про очікувані зміни, щоб не допустити зневіри, паніки, 
маніпулювання з боку опонентів (тієї ж Росії). Також уряд повинен реально 

консультуватися із суспільними групами, пільги яких можуть переглядати 
(інваліди, пенсіонери, користувачі житлових субсидій т. д.), і враховувати їхню 

думку. Проводити реформу системи пільг так, як було проведено  пенсійну 
реформу у 2010-2011 роках, просто неприпустимо. 

Враховуючи вищезазначене,  особливого значення набуває питання, яким 
буде Державний бюджет 2015.  

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України і з 

урахуванням виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом   
Уряд завершує розробку Основних напрямів бюджетної політики на наступний  

рік. Відомо, що вони передбачають подальшу стабілізацію державних фінансів 
передусім шляхом:  

- утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в 
межах 3 відсотків валового внутрішнього продукту; 

- утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному 
рівні, але не більше 55 відсотків валового внутрішнього продукту; 

- збереження з урахуванням змін податкового законодавства частки 
перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на 

рівні, що не перевищує 30 відсотків; 
- недопущення надання державних гарантій щодо залучення коштів 

головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних 

видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень; 
- забезпечення упорядкування переліку отримувачів соціальних 

пільг, визначення економічно та соціально обґрунтованих нормативів 
споживання відповідних послуг, посилення адресності надання соціальних 

пільг та відшкодування їх вартості надавачам послуг; 
- реформування правоохоронних органів, уточнення їх повноважень, 

оптимізація структури та чисельності з урахуванням європейських стандартів; 
- оптимізацію структури органів державної влади і відповідних 

видатків державного бюджету, усунувши розпорошеність і дублювання 
функцій державного управління та ліквідувавши невластиві функції, 

забезпечуючи дотримання принципів прозорості, відкритості та підзвітності 
суспільству; 

- продовження реалізації заходів щодо економного і раціонального 
використання державних коштів та перегляд таких заходів за результатами 
аналізу ефективності їх застосування виходячи з поточного стану розвитку 

економіки; 
- підвищення якості та ефективності здійснення витрат розвитку 

бюджету шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних 
інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної 

ефективності; 
- оптимізацію переліку головних розпорядників коштів державного 

бюджету з урахуванням внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу 
України для підвищення ефективності управління бюджетними коштами та 
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посилення відповідальності міністерств за реалізацію державної політики у 

відповідних галузях. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В 
УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В ДЕРЖАВІ 

 
27 березня Верховна Рада України ухвалила зміни до держбюджету, які 

передбачають скорочення дохідної частини бюджету майже на 25 мільярдів 
гривень і скорочення витрат на 24 мільярди. Дефіцит бюджету встановлений на 

рівні 68,5 мільярдів гривень. При цьому, згідно даних  Державної служби 
статистики України, спад промислового виробництва в Україні у квітні цього 

року у порівнянні з квітнем минулого року уповільнився з 6,8% до 6%.  У 
порівнянні з березнем 2014 року, спад виробництва становив 1%, а у період з 
січня по квітень, у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року – 5,3%.   

У восьми українських областях, згідно статистики Нацбанку України, 
громадяни несуть до банків більше грошей, ніж знімають зі своїх рахунків від 

початку року. Депозитів більшає, але до рівня минулого року вони дійдуть не 
раніше осені. Це свідчить про позитивні рушення в бюджетному та 

фінансовому секторах.  
Другою причина позитивних тенденцій є емісія гривні, яку Нацбанк 

використав для рефінансування банків, і, відповідно, частина цих коштів пішла 
на кредитування бізнесу.  
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 Крім того, згідно даних НБУ, швейцарський уряд надав Україні 20 млн 

швейцарських франків і готовий до подальшого розширення технічної 
допомоги. Про це повідомила глава делегації Швейцарії на щорічних зборах 

Ради керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Беатриса 
Мазер-Маллорі під час зустрічі з головою НБУ Степаном Кубівом. 

Вона запевнила представників української делегації політичної підтримки 
українських урядових ініціатив щодо реформ у фінансовому та інших секторах 

економіки України і фінансової – шляхом надання нашій державі допомоги у 
розмірі CHF20 млн. 

Так, швейцарська сторона запропонувала створити донорський (трастовий) 

фонд у рамках активного співробітництва зі стратегічними партнерами і 
підтримки ЄБРР економічних реформ в Україні. 

Для фінансування держави Європейський банк реконструкції і розвитку 
(ЄБРР) має намір реалізувати на практиці випуск облігацій в гривні, який він 

давно просуває, а нещодавня девальвація гривні лише підтвердила важливість 
наявності такого інструменту для фінансування українських підприємств у 

національній валюті. ЄБРР нещодавно затвердив програму підтримки 
оборотного капіталу для наявних українських клієнтів на EUR150 млн, яка 

допоможе їм згладити наслідки девальвації. 
Поправки до закону «Про цінні папери та фондовий ринок» (про емісію 

облігацій міжнародних фінансових організацій) Верховна Рада ухвалила 4 
липня 2013 року. Закон передбачає, що гроші використовуватимуться в 
нацвалюті на території України на фінансування реального сектору. Згідно з 

ним, МФО можуть випускати процентні або дисконтні облігації в порядку, 
визначеному Нацкомісією з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), 

виключно шляхом публічного розміщення на українських фондових біржах, які 
за результатами конкурсного відбору були включені НКЦПФР до 

затвердженого нею переліку. 
Україна має намір найближчим часом випустити п’ятирічні євробонди на 

суму 1 млрд дол. Про це йдеться в постанові уряду, розміщеній у газеті 
«Урядовий кур’єр» від 14 травня. Згідно з документом, папери випускаються 

під гарантії Сполучених Штатів Америки, від імені яких діє Агентство США з 
міжнародного розвитку, у відповідність з Угодою про гарантії запозичень між 

Україною і США. Термін випуску облігацій у постанові не вказується, проте 
наголошується, що термін погашення облігацій – 16 травня 2019 року, при 

цьому відсотковий дохід за облігаціями буде виплачуватися щорічно 16 
листопада і 16 травня, починаючи з 16 листопада 2014 року. На облігації 
нараховується дохід за ставкою не більше 2,9% річних.  Умови розміщення 

облігацій визначаються проспектом емісії та іншими документами.  
МВФ прогнозує зростання прибуткової частини державного бюджету 

України за підсумками 2014 року до 677,3 мільярда гривень за одночасного 
зростання витратної частини до 755,3 мільярда гривень. При цьому,  лише деякі 

зміни в адміністрування податків можуть дати Україні змогу отримувати 
додатково до бюджету суму, яка сягає 0,4% від ВВП. 

Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 3,19 мільярда 
доларів. Це перший транш в рамках дворічної кредитної програми «Stan-by» на 
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загальну суму в 17 мільярдів доларів.  Цей кредит МВФ – не перший для 

України в її історії, і, зазвичай, гроші фонду йдуть на підтримання 
золотовалютних резервів Національного банку, що сприяє зміцненню курсу 

гривні. Але цього разу з першого траншу в 3,19 мільярда доларів на цю мету 
направлять тільки один, а ще більше двох мільярдів буде витрачено на 

погашення газового боргу перед Росією. Загалом протягом двох років 
Міжнародний валютний фонд надасть Україні 17 мільярдів доларів. П’ять із 

них піде на повернення старого кредиту МВФ. 
К кредит від МВФ відкриває шлях до надання Україні інших кредитних 

пакетів від міжнародних фінансових організацій та країн Заходу. Так, на 

проведення структурних реформ до кінця року український уряд отримає 1,6 
мільярда євро від Євросоюзу та 1,5 мільярда доларів від Світового банку.  

Отже, МВФ покращив прогнози щодо наповнення української скарбниці. 
Це може бути тенденцією до стабілізації української економіки або ж це є 

способом стабілізації фінансового ринку.   
 

Тігова Тетяна Миколаївна,   
професор кафедри гуманітарних 

і соціально-економічних  
дисциплін ННІПП  НАВС, к.е.н., 

доцент 
 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, 

МИСТЕЦТВА ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Стаття 55 Конституції України встановлює, що в Україні кожен має право 
на освіту. При цьому повна загальна середня освіта є обов'язковою. За 

Конституцією, держава забезпечує Доступність і безоплатність дошкільної, 
повної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 

комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної 
середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, 

різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг  учням та 
студентам. 

В умовах ринку значно змінюються і умови фінансування освіти. По-
перше, аналогічно структурним змінам у сфері культури, у сфері освіти 

сьогодні з'являється все більше і більше недержавних закладів освіти, які не 
отримують бюджетних асигнувань. По-друге, державні і комунальні заклади 
освіти, поряд з бюджетними коштами на покриття своїх видатків активно 

використовують позабюджетні джерела фінансування. Позабюджетні кошти 
державних та комунальних учбових закладів отримуються ними, в основному, 

від підприємницької діяльності – надання платних послуг з навчання тощо. 
Загальна освіта, як правило, фінансується з місцевих бюджетів. Середня 

спеціальна освіта – здебільшого з Державного бюджету, технікуми й училища, 
що підпорядковуються безпосередньо тим чи іншим міністерствам і відомствам 

можуть також фінансуватися за рахунок відомчих фондів коштів або з коштів 
галузі, окремі технікуми й училища, що знаходяться у підпорядкуванні того чи 
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іншого місцевого самоврядування – з місцевих бюджетів. Вищі учбові заклади 

фінансуються з Державного бюджету, за винятком окремих вузів галузевого 
напряму, які фінансуються з коштів галузі. При цьому, поряд з бюджетними – 

основними – джерелами покриття видатків, учбовим закладам всіх видів 
дозволено використовувати позабюджетні кошти, зароблені шляхом надання 

платних послуг. 
Міністерство освіти України розробляє пропозиції по обсягах 

фінансування з Державного бюджету на розвиток соціально-культурної сфери, 
науки, навчально-виховних закладів, установ, організацій, що перебувають у 
функціональному управлінні міністерства. Спільно з центральними органами 

державної влади визначає економічні та фінансові норми і нормативи на 
утримання державних навчально-виховних установ; організовує збирання й 

аналіз державної та відомчої статистики і бухгалтерської звітності. 
Згідно з функціональною структурою видатків бюджету, видатки на 

освіту включають асигнування на дошкільну освіту, початкову і загальну 
середню освіту, вищі навчальні заклади 1, 2, 3 і 4 рівнів акредитації, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації, фінансування інших закладів та 
заходів в галузі освіти. 

У відповідністю з Класифікацією доходів і видатків Державного та 
місцевих бюджетів України фінансування освіти відбувається за розділом 200, 

який включає такі групи: 
1. Дитячі освітні заклади, загальноосвітні школи, коледжі, ліцеї, гімназії, 

спеціальні школи, школи-інтернати, заклади та інші заходи з позашкільної 

роботи з дітьми, дитячі будинки, допомога на дітей, які перебувають під опікою 
та піклуванням. 

В цій групі об'єднані витрати на утримання дитячих садків, початкових, 
восьмирічних і середніх шкіл, шкіл-інтернатів різного типу, дитячих будинків, 

вечірніх та змінних загальноосвітніх шкіл робітничої і сільської молоді, а також 
установ і заходів для позашкільної роботи з дітьми з державною або 

комунальною формою власності. Витрати на утримання дитячих дошкільних 
закладів фінансуються здебільшого за рахунок місцевих бюджетів, а також за 

рахунок власних позабюджетних фондів, що формуються з матеріальної 
допомоги підприємств і організацій, коштів, отриманих від надання платних 

послуг населенню тощо Частину вартості утримання дітей оплачують батьки. 
При цьому батьки багатодітних сімей мають пільги по оплаті – повністю або 

частково звільняються від оплати, так само, як і матері-одиночки. Розмір витрат 
на утримання дітей у дитячих садках і плати за відвідання садків залежить від 
часу перебувати в них, тобто з 9-ої, 11-ої, 12-ої або з цілодобовим 

перебуванням. Батьківську плату за утримання дітей в дитячих садках замість 
батьків можуть оплачувати підприємства й організації, в яких працюють 

батьки, з своїх фондів соціального розвитку: Загальноосвітня школа у системі 
освіти посідає одне з провідних місць. 

2. Профучилища, спеціальні професійно-технічні училища, середні 
спеціальні навчальні заклади, інші навчальні заклади по підготовці кадрів, 

вечірні та заочні середні загальноосвітні школи. 
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Паралельно з середньою школою в країні є розгалужена мережа 

професійно училищ, які дають повну середню та спеціальну освіту, а також 
технікумів, їх фінансування також Проводиться, в основному, з місцевих 

бюджетів у відповідності з підпорядкуванням. Заклади професійно-технічного 
навчання, що знаходяться у відомчому підпорядкуванні, фінансуються з 

відомчих фондів коштів. 
У професійно-технічних училищах витрати на навчання та утримання 

учнів покриваються коштами з місцевих бюджетів, галузей народного 
господарства, що готують кадри робітничих професій для своїх підприємств, а 
також спеціальними коштами училищ, які вони одержують за виконані учнями 

роботи на підприємствах під час проходження виробничої практики. Кошторис 
витрат училища містить усі статті, передбачені бюджетною класифікацією, за 

винятком ст. 10 (придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів).  
3. Вищі навчальні заклади, курсові заходи та інститути підвищення 

кваліфікації, методична робота, технічна пропаганда та інші заходи по народній 
освіті. 

Вищі учбові заклади на свою діяльність за учбовим процесом та 
науковими дослідженнями одержують фінансування з Державного бюджету 

згідно з встановленими нормами та нормативами. Причому, за Законом «Про 
освіту» держава повинна забезпечувати бюджетні асигнування на освіту (всіх 

видів) в розмірі не менш як 10 % національного доходу, а також валютні 
асигнування на основну діяльність. Але через недосконалість  механізму 
планування бюджетних витрат та існування бюджетного дефіциту сьогодні 

видатки освіти, як і культурно-соціальні видатки, часто фінансуються за 
«залишковим принципом» – тобто кошти на покриття цих видатків виділяють у 

останню чергу і в обсягах, які «залишилися» після покриття інших необхідних 
державних видатків. 

Крім бюджетних асигнувань, вища школа може одержувати кошти з таких 
додаткових джерел, як: кошти, одержані за підготовку, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; плата за надання 
додаткових освітянських послуг; кошти, одержані за науково-дослідні роботи 

(послуги) та інші роботи, виконані навчально-виховними установами на 
замовлення підприємств, установ, організацій і громадян; доходи від реалізації  

продукції учбово-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від 
надання в оренду приміщень, споруд, устаткування; дотації органів місцевого 

самоврядування (місцевих бюджетів); кредити й позички банків; добровільні 
грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, 
організацій, окремих громадян. 

Всі надходження за виконані роботи, надані послуги, одержані за оренду, 
є спеціальними (позабюджетними) коштами бюджетних установ (вузів). 

Бюджетні асигнування, спеціальні кошти та Інші кошти, одержані з додаткових 
джерел, включаючи плату за навчання у вузі на комерційній основі, та інші 

надходження, не підлягають вилученню й повністю залишаються у 
розпорядженні установи, яка їх заробила. Ці кошти витрачаються на 

організацію навчального процесу, виконання науково-дослідних робіт, 
перепідготовку кадрів, господарську діяльність тощо. 
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Вищі учбові заклади, науково-дослідні установи мають право на 

зовнішньоекономічну діяльність на основі угод з іноземними юридичними та 
приватними особами, мають валютні рахунки в банках та формують свої фонди 

валютних надходжень. Вузи спільно з іншими державними установами 
забезпечують проведення роботи щодо встановлення еквівалентності атестатів і 

дипломів міжнародному визнанню навчальних курсів, кваліфікацій, вчених 
ступенів та знань; для цього в Україні проводиться акредитація вищих учбових 

закладів. 
З Державного бюджету фінансуються лише наукові дослідження 

фундаментального й пошукового характеру або виконання наукових програм 

державного значення. Відповідно до Закону про освіту виконання їх здійснюється на 
конкурсній основі при відборі найбільш науково містких та високоефективних 

досліджень в галузі техніки й передової технології в пріоритетні галузі народного 
господарства. 

У відповідності з функціональною структурою видатків на культуру та 
мистецтво до них відносяться витрати на: мистецтво, бібліотеки, музеї, 

заповідники, клуби та інші культурні заклади, кінематографію, архівну справу, 
книговидання та інші засоби масової інформації. Кошти на фінансування 

підприємств, організацій та закладів культури відпускаються за статтями 
відповідно до бюджетної класифікації.  

В її окремий розділ 201 виділені видатки на «культуру і засоби масової 
інформації». В основу поділу цього розділу на параграфи покладені одно типові 
організації сфери культури, які є об'єктами бюджетного фінансування, це: 

 державні архівні установи; 

 школи естетичного виховання дітей;  

 бібліотеки, музеї і виставки;  

 палаци та будинки культури, клуби та інші заклади клубного характеру 

у містах, селах та селищах; 

 театри, філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заклади по 
мистецтву; 

 телебачення та радіомовлення;  

 періодична преса і видавництва; 

 творчі спілки та інші культурно-освітні заклади та заходи. Установи 
культури, крім коштів, які вони одержують з місцевих бюджетів або 

Державного бюджету на своє утримання, використовують на свої потреби 
спеціальні (позабюджетні) кошти, які надходять від реалізації квитків до 

музеїв, на виставки та різні культурні заходи. 
При фінансуванні культури головними розпорядниками бюджетних 

коштів є Міністр культури України, Міністри та керівники державних комітетів 
та відомств України, а також Автономної Республіки Крим, у підпорядкуванні 

яких знаходяться підприємства, організації, заклади культури. Розпорядниками 
бюджетних коштів нижчого рівня є керівники відповідних закладів, 

підприємств та організацій. 
Фінансування за державним бюджетом України здійснюється 

Міністерством фінансів України шляхом надання головним розпорядникам права 
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використання бюджетних коштів. По бюджету Автономної Республіки Крим, 

обласним, окружним, міським (крім міст районного підпорядкування) та 
районним бюджетам фінансування здійснюється відповідно Міністерством 

фінансів Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими відділами шляхом 
перерахування коштів з рахунків відповідних бюджетів на поточні рахунки 

головних розпорядників бюджетних коштів в установах комерційних банків, у 
яких відкриті бюджетні рахунки. 

Після отримання коштів із бюджету на свої рахунки, головні 
розпорядники у встановленому порядку перераховують кошти на поточні 
рахунки підвідомчих підприємств, організацій та закладів культури.  

По бюджетах міст районного підпорядкування, сільських та селищних 
бюджетах фінансування здійснюється відповідними виконавчими комітетами 

органів місцевого самоврядування. Таким чином, у фінансуванні з бюджету 
витрат на культуру беруть участь всі ланки бюджетної системи України.  

Кожне окреме підприємство, організація або заклад культури отримує 
асигнування лише з одного бюджету. Розподіл установ культури на ті, що 

фінансуються з державного бюджету і ті, що отримують асигнування з 
місцевих бюджетів здійснюється в залежності від їх значимості та 

підпорядкування. 
Так, завдяки великій державній значимості з державного бюджету 

фінансуються всі національні заклади культури (такі як Національний театр 
опери та балету ім. Тараса Шевченка, Національний Український Цирк та інші). 
А за ознакою «підпорядкування» з державного бюджету фінансуються всі 

підприємства, організації та заклади культури, що безпосередньо 
підпорядковані Міністерству культури та іншим міністерствам, державним 

комітетам та відомствам. Інші бюджетні культурно-мистецькі заклади 
фінансуються головним чином із відповідних місцевих бюджетів.  

Перелік видатків, які включаються у окремі статті, встановлюється 
наказами та листами Міністерства фінансів України. Керівники – розпорядники 

бюджетних коштів – мають право збільшувати квартальні витрати по одній 
статті за рахунок відповідного рівня загальної суми квартальних асигнувань по 

кошторису. Таке збільшення допускається за всіма статтями, крім видатків на 
заробітну плату, капітальні вкладення, харчування, стипендії, а для закладів, що 

фінансуються з державного бюджету, також крім витрат на придбання 
обладнання та інвентарю. 

Кошторис видатків підприємства, організації, закладу культури 
складається відповідно статтям бюджетної класифікації видатків. Кожна стаття 
кошторису вміщує споріднену групу видатків  

Право розглядати та затверджувати індивідуальні кошториси закріплено 
за головними розпорядниками бюджетних коштів, або за їх дорученнями 

заступниками. Кошториси закладів культури, які не підпорядковані 
безпосередньо Міністерству культури або іншим міністерствам та відомствам, 

управлінням та відділам виконкомів органів місцевого самоврядування, 
розглядаються та затверджуються керівниками вищих організацій, яким вони 

підпорядковуються. 
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Терміни розглядання кошторисів бюджетних закладів культури 

встановлюються їх вищими організаціями таким чином, щоб збірні дані за 
кошторисами могли бути вчасно представлені у відповідні фінансові органи 

для включення у проект бюджету, який подається у виконавчі органи.  
Згідно з статтею 23 «Основ законодавства про культуру в Україні», 

фінансування культури здійснюється «на нормативній основі», тому розмір 
асигнувань за кожною статтею кошторису видатків встановлюється шляхом 

нормування видатків у відповідності з встановленими нормами та 
нормативами. 

Особливості фінансування витрат на пресу, телебачення та радіомовлення 

полягає в тому, що з переходом до ринкових відносин дедалі більша їх частина 
працює на змішаних джерелах фінансування, серед яких основним стає 

господарський розрахунок, самоокупність. Значна частина преси, телебачення та 
радіомовлення, вийшовши з державного підпорядкування та ставши незалежними, 

акціонерними товариствами, вже не отримують бюджетних асигнувань і повністю 
існують за власні кошти. Державні телебачення, радіомовлення та преса, які 

одержують бюджетні асигнування, також фінансують значну частину своїх 
видатків за рахунок власних коштів, отриманих, в основному, від рекламних 

послуг. Редакції газет, що належать органам місцевого самоврядування, частково 
фінансуються з місцевих бюджетів. 

 

 
Шапочка Сергій Володимирович –  

Міжвідомчий науково-дослідний центр з 
проблем боротьби з організованою 

злочинністю при Раді національної 
безпеки і оборони України, магістр права 

 
ДО ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ДЕСТРУКТИВНОМУ ВПЛИВУ 

ШАХРАЙСТВА, ЯКЕ ВЧИНЯЄТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 
МОЖЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ 

ТА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ  
 

У сучасних умовах очевидно, що виклики та загрози національній безпеці 
України, які, наразі, не лише набули масштабних проявів, а й були реалізовані у 

втратах, яких вона зазнала, продовжують чинити деструктивний вплив на всі 
сфери життєдіяльності країни. Певною мірою це стосується  вчинення злочинів 
проти основ національної безпеки України, життя та здоров’я особи, власності. 

Проведення антитерористичної операції на сході, питання Криму робить 
можливим вчинення у великих містах країни диверсій, терористичних актів, 

умисних убивств, у небезпечний для життя багатьох осіб спосіб інших тяжких 
злочинів. Як наслідок, наша держава стоїть на порозі системних перетворень у 

сфері забезпечення національної безпеки, в тому числі й інформаційної.  
Сукупність перелічених обставин обумовлює актуальність дослідження 

зазначеної сфери, а також слушність положень Постанови Верховної Ради 
України Про Рекомендації парламентських слухань на тему: ―Стратегія 
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інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних 

викликів‖ [1], в якій зазначається, що досвід останніх десятиліть свідчить, що 
серед основних чинників конкурентоспроможності країн визначальним є 

впровадження ефективних механізмів інноваційної політики, які забезпечують 
конкурентоспроможність економіки. 

Однак, непослідовність української держави, починаючи з 1991 року, в 
проведенні науково-технічної та інноваційної політики, її низьку ефективність, 

за відсутності підтримки високотехнологічних виробництв призвело до вкрай 
негативних структурних змін в економіці – занепаду високотехнологічних 
підприємств і домінування низькотехнологічних сировинних, закріпилися 

тенденції до технологічного відставання від розвинених країн світу, внаслідок 
чого відбулося зниження конкурентоспроможності національної економіки, 

гальмування розвитку високотехнологічних галузей промисловості, зниження 
інформаційної безпеки. Закріплення таких тенденцій може призвести до 

зростання загроз національній безпеці, вибуття України із числа економічно 
розвинених країн світу та перетворення її у ресурсний придаток однієї або групи 

країн-лідерів. 
Інформаційний простір України в цілому досі залишається позбавленим 

цілісної системи регулювання. Якщо в питанні розвитку інформаційного 
суспільства є певна системність, то питання забезпечення інформаційної 

безпеки як у частині державного управління, законодавчого регулювання, так і 
бюджетного фінансування, врегульоване меншою мірою [2]. 

Цією обставиною, на наш погляд, обумовлюється низка негативних явищ, 

які стоять на заваді як розвитку суб’єктів ринку, так і забезпеченню 
інформаційних прав та свобод громадян, а подекуди й створюють загрози 

національній безпеці України. 
Показово, що нині законодавчого визначення поняття інформаційної 

безпеки в нашій державі не має, але законодавець зробив спробу врегулювати 
відносини у цій сфері внесенням проекту Закону України від 28.05.2014 № 4949 

―Про засади інформаційної безпеки України‖ [3, с. 328]. Проектом Закону 
України передбачається визначити основні засади державної політики, 

спрямованої на захист життєво важливих інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави в інформаційній сфері, та організації забезпечення 

інформаційної безпеки в умовах формування і розвитку інформаційного 
суспільства в Україні та глобального інформаційного простору. Відповідно до 

цього проекту інформаційна безпека – стан захищеності життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, при якому запобігається 
завдання шкоди через неповноту, несвоєчасність та недостовірність 

поширюваної інформації, порушення цілісності та доступності інформації, 
несанкціонований обіг інформації з обмеженим доступом, а також через 

негативний інформаційно-психологічний вплив та умисне спричинення 
негативних наслідків застосування інформаційних технологій. 

Захищати інформацію повинна кожна держава у такий спосіб, який вважає 
за доцільне та який має технологічні й правові можливості це зробити. Але, не 

потрібно забувати про те, що тотальний захист інформації може призвести до 
інформаційної цифрової резервації. 
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Разом із цим, однією з основних реальних і потенційних загроз 

інформаційній безпеці України є поширення кіберзлочинності в інформаційній 
сфері, невідповідність законодавства України сучасним викликам і загрозам 

інформаційній безпеці. А своєчасне виявлення, запобігання і припинення 
злочинів у інформаційній сфері є одним із основних напрямів діяльності 

держави у сфері забезпечення інформаційної безпеки. 
Зазначений стан захищеності знаходиться у прямій залежності від 

обізнаності, підготовленості, ресурсної та технічної забезпеченості, нормативно -
правової урегульованості діяльності правоохоронних, контролюючих та інших 
органів державної влади й управління, які діють у взаємодії з юридичними та 

фізичними особами у питаннях забезпечення інформаційної безпеки і боротьби 
зі злочинністю з використанням мережі Інтернет. 

На фоні зазначених проблем на другий план відходить системний 
наступальний підхід до питань боротьби зі злочинністю взагалі та злочинами, 

що вчиняються з використанням мережі Інтернет, шахрайством зокрема.  
Але, останні події, пов’язані з виявленням і ліквідацією СБ України 

шкідливого програмного забезпечення, яке мало знищити на сервері ЦВК 
результати президентських виборів 25 травня поточного року, наочно доводять, 

що ІТ-злочинність чинить дієвий вплив на інформаційну безпеку України.  
Ще одним аргументом на користь нагальності вирішення проблеми 

боротьби зі злочинністю в мережі Інтернет є звіт-прогноз Європейського центру 
по боротьбі з кіберзлочинністю при Європолі (Project 2020) [4], зроблений 
25 вересня 2013 року з описом можливих сценаріїв розвитку кіберзлочинності в 

Європі до 2020 року, за яким існують наступні можливі сценарії розвитку нових 
типів комп’ютерних атак та інших проявів кіберзлочинності в Європі до 

2020 року : ринок скремблерів для розпізнавання настроїв користувачів, 
симуляції дистанційної присутності, технології Near Field Communication; дуже 

розподілені DoS-атаки через хмарні сервіси; перехід від ботнетів на пристроях 
до хмарних ботнетів, використання чужих обчислювальних ресурсів; розвиток 

підпільного ринку віртуальних товарів як викрадених, так і контрафактних; 
електронні атаки на критичну інфраструктуру, включаючи джерела енергії, 

транспорт і інформаційні служби з використанням потенційних можливостей 
соціальних мереж; мікрозлочинність, у тому числі крадіжка і генерація 

фальшивих мікроплатежів; біозлами елементів багатофактурної ідентифікації; 
війни кіберугруповань; таргетовані крадіжки особистості та злом аватарів; 

складні маніпуляції з репутацією; підробка додаткової реальності для 
шахрайства, що вчиняється з використанням соціальної інженерії.  

Не викликає жодних сумнівів актуальність дослідження питань 

інформаційної безпеки та різних аспектів Інтернет-шахрайства, адже більше 
половини злочинів, що вчиняються за допомогою комп’ютерних мереж, 

здійснюється, з використанням обману чи зловживанням довірою [5 с. 226]. 
Інтернет-шахрайство зберігає сталу тенденцію до еволюціонування, що 

спонукає нас до подальших наукових досліджень. 
Оскільки процеси інформатизації в країнах ЄС розпочалися раніше, ніж у 

державах пострадянського простору, то і надбання у сферах інформаційної 
безпеки, боротьби з кіберзлочинністю є більш вагомими. 
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Розуміючи серйозність реальних і потенційних загроз злочинності в 

мережі Інтернет національній, в тому числі інформаційній та кібернетичній 
безпеці зокрема, Європейський парламент, після заслуховування доповіді 

Європолу про стан злочинності в ЄС і нових явищах та тенденціях у 
кримінальній сфері, схвалив план дій на 2014–2019 рр. щодо боротьби з новими 

видами злочинності, відмиванням грошей та корупцією [6]. 
Згідно з даними Європолу кіберзлочинність стосується всіх країн-членів 

ЄС і пов’язана, передусім, із фінансовим шахрайством. Відповідно до 
досліджень Єврокомісії, 8 % користувачів мережі Інтернет у ЄС були 
потерпілими від крадіжки особистості та 12 % постраждали від Інтернет-

шахрайства. Крім того, шкідливе програмне забезпечення нанесло шкоду 
мільйонам сімей, а загальна кількість банківських шахрайств, учинених з 

використанням мережі Інтернет, зростає з кожним роком. Відповідно до звіту 
країн-членів ЄС щодо кіберзлочинності, лише про близько 30 % від загальної 

кількості кіберзлочинів, таких як шахрайство, крадіжка особистості (як 
готування до вчинення шахрайства) потерпілі повідомляють правоохоронні 

органи. 
Кіберзлочинність має потенціал, щоб зменшити довіру громадян до 

роздрібної онлайн-торгівлі і банківського сектору. Втрата довіри у безпеку 
електронної комерції має прямий вплив на функціонування комерційних 

об’єктів, дистанційне банківське обслуговування, а, як наслідок, – фінансову 
безпеку держави. 

Процес інфікування комп’ютерно-телекомунікаційних пристроїв 

потенційних жертв шкідливим програмним забезпеченням – ключовий 
компонент цифрової підпільної економіки. Європейська дослідна компанія з 

безпеки вважає, що близько 38 % комп’ютерних систем і пристроїв у будь-якій 
країні ЄС інфіковані. 

Кіберзлочинці більше не концентрують увагу виключно на хакерських 
атаках проти користувачів, з метою отримання доступу до особистої інформації, 

а більше уваги приділяють постачальникам послуг. Здійснюючи відповідну 
атаку і злам комп’ютерних систем провайдерів, злочинці отримують доступ до 

великих об’ємів даних, котрі вони можуть потім підпільно продати, використати 
для вчинення Інтернет-шахрайства. 

За прогнозами Європолу, кількість кіберзлочинів у майбутньому буде 
зростати, оскільки Інтернет набуває все більшого значення для людини в її 

повсякденному житті, а комп’ютерно-телекомунікаційні пристрої стали 
невід’ємною частиною життєдіяльності будь-якого активного члена суспільства. 

Зокрема, зростання кількості мобільних пристроїв, як первинного засобу 

для доступу до ресурсів мережі Інтернет, призводитиме до збільшення кількості 
атак на ці пристрої злочинцями. 

Ймовірно, набуде подальшого розвитку використання можливостей 
віртуальних серверів – хмарного сховища даних cloud storage та злочинних 

посягань у цій сфері. 
Останнім часом широкого розповсюдження і популяризації набуло 

використання децентралізованих віртуальних криптовалют [7]. Дослідження 
особливостей криптовалют свідчить про великі потенційні можливості їх 
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використання під час вчинення шахрайства, що створює реальні та потенційні 

загрози національній безпеці України. 
Окрім зазначених проявів Інтернет-шахрайства набули поширення такі 

його види: у сфері дистанційного банківського обслуговування, з електронними 
платіжними системами і системами експрес-оплати товарів і послуг (жебрацтво, 

фейкові банки, біржі праці, електронні віртуальні гаманці, фейкові листи від 
чужого імені, Інтернет-аукціони, Інтернет-лотереї, віртуальні казино й 

тоталізатори), кредитне шахрайство, кіберсквоттинг, рерайтинг, серфінг, 
креммінг, банкоматне шахрайство (фішинг, скіммінг, використання ―білого 
пластику‖), використання шпигунських програм (spyware, keyloggers), 

використання ноах-програмного забезпечення, SMS-шахрайство тощо. 
Зберігаються основні тенденції щодо векторів розвитку кіберзлочинності 

та злочинної діяльності Інтернет-шахраїв. Відбувається консолідація ІТ-
злочинців у групи, з подальшим їх укрупненням до злочинних угруповань, 

злочинних організацій, що діють на постійній основі – ―професійна 
кіберзлочинність‖. Також, має місце швидке налагодження та зміцнення зв’язків 

між злочинними угрупованнями, що дає змогу забезпечити оперативний обмін 
інформацією щодо об’єктів шахрайського посягання шляхом надання у 

користування бот мереж, здійснення обміну прийомами та способами вчинення 
злочинів, способами переведення електронних коштів у готівку тощо.  

Разом із цим, оскільки вартість комп’ютерної техніки постійно 
зменшується, умови користування нею не вимагають спеціальних освіти чи 
навичок, зберігається тенденція до вчинення шахрайства злочинцями з низьким 

рівнем чи за відсутності технічної освіти. Це означає, що будь-хто, за наявності 
злого умислу, має можливість вчинити шахрайство з використанням 

комп’ютерно-телекомунікаційних пристроїв і комп’ютерних мереж та мереж 
електрозв’язку.  

У зв’язку з цим, коло можливих фігурантів для діяльності правоохоронних 
органів є досить широким. А, з огляду на анонімність, можливість використання 

шахраями систем зв’язку з вільним доступом, придбання необмеженої кількості 
sim card, створення акаунтів на різних ресурсах, сервери яких розташовані й 

належать різним країнам, суттєво ускладнюють практичну сторону боротьби із 
зазначеним видом злочинів [8, c. 68]. 

Крім того, наявність низки бюрократичних складових під час виконання  
запитів щодо розслідування фактів Інтернет-шахрайства зводить нанівець 

роботу правоохоронців через великі терміни проходження документів. Відомо, 
що компанії-власники серверів Інтернет-ресурсів не забезпечують зберігання 
всього об’єму інформації, що проходить через їхнє устаткування довгий період 

часу. А тому від швидкості, своєчасності й сумлінності виконання запиту щодо 
злочину повною мірою залежить рівень ефективності розслідування.  

Наприклад, США, надають інформацію щодо вчинення злочинів, 
пов’язаних з міжнародним тероризмом, вбивствами, дитячою порнографією, 

торгівлею людьми, маючи змогу відмовити у задоволенні запиту в разі, якщо 
вважатимуть, що зазначені відомості пов’язані з політикою. В усіх інших 

випадках – отримання даних за запитом є складним процедурним процесом і 
закінчується відмовою, ненаданням відповіді взагалі чи наданням вже 
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непотрібної через великий проміжок часу застарілої інформації або відповіді 

про те, що інформація вже відсутня на сервері ІТ-компанії. Однією з підстав для 
відмови у наданні відповіді, що зустрічається найбільш часто, є суттєві 

відмінності між законодавством різних країн, у той час як стосовно тероризму, 
вбивств, дитячої порнографії, торгівлі людьми система правових норм є 

схожою. 
У зв’язку з цим, правоохоронці можуть результативно діяти лише 

використовуючи власні контакти у структурах, що зобов’язані виконувати 
зазначені запити, повідомляючи заздалегідь про вчинений злочин, а також 
запит, який надійде згодом, та отримують загальну інформацію щодо існування 

необхідних даних, місця знаходження злочинців, самого факту злочину. 
Іноземні правоохоронці роблять запит у ІТ-компанію, чим унеможливлюють 

втрату речових доказів через часовий проміжок між надсиланням-
надходженням-виконанням-наданням відповіді. 

На підставі викладеного вище вважаємо, що необхідним є поглиблення 
практичної складової міжнародного співробітництва з питань боротьби з 

кіберзлочинністю взагалі та кібершахрайством зокрема в частині оперативного 
обміну інформацією. Також, міжнародна співпраця повинна містити угоди про 

видачу кібершахраїв, надання взаємної правової допомоги та консультацій із 
роз’ясненнями змісту норм і кваліфікуючих ознак злочинів за національним 

законодавством. Необхідно активізувати процеси імплементації та гармонізації 
міжнародного законодавства і законодавчої бази України в інформаційній сфері. 
Загалом подальша розробка зазначеної проблематики є актуальною і доречною у 

реаліях сьогодення та має перспективи на майбутнє. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В 
УКРАЇНІ. 

 
В сучасних умовах розвитку українського суспільства особливе місце 

посідає розвиток та стабілізація економіки країни, через провадження 

інноваційної політики, боротьби з негативними чинниками, такими як тіньова 
економіка та інфляція, шляхом ліквідації нормативно-правових прогалин у 

чинному законодавстві держави задля побудови дієвої та ефективної 
економічної системи країни, модернізація певних системи оподаткування, які 

існують в державі. Формування ефективної економічної системи в країні 
передбачає реформування як економіки в цілому, так і податкової системи 

країни зокрема. Щоб бути ефективною, податкова система має спиратися на 
виважене податкове навантаження на суб’єктів господарювання. 

З прийняттям Податкового кодексу України стало зрозумілим, що 
спрощена система оподаткування суб’єктів господарювання, яка існувала, 

доживала свої останні дні. І хоча під натиском масових протестів суспільства з 
Податкового кодексу було виключено Главу 1 Розділу XIV, де йшла мова про 

нові умови застосування системи спрощеного оподаткування, зрозумілим є те, 
що ліквідація минулої системи оподаткування є лише питанням часу.   

Окремою проблемою, що унеможливлює існування спрощеної системи 

оподаткування згідно норм Податкового кодексу України є те, що платник 
податку на прибуток підприємств не міг віднести до своїх витрат витрати, 

понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних 
і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний 

податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у 
фізичної особи – платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері 

інформатизації). Отже, з 1 квітня 2011 року, як було передбачено Податковим 
кодексом, юридичні особи, що знаходились на загальній системі 

https://www.europol.europa.eu/content/eu-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta
https://www.europol.europa.eu/content/eu-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta
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оподаткування, не могли співпрацювати з підприємцями - фізичними особами 

на спрощеній системі оподаткування, чим обмежувався ринок для таких осіб, 
особливо у сфері послуг, що спричинило до ліквідації приблизно 100 тисяч 

підприємців. При цьому таке обмеження робилось під гаслами закриття 
тіньових схем із використанням готівки. Однак, ці схеми залишились 

можливими завдяки юридичним особам на єдиному податку, які потім виводять 
кошти через фізичних осіб на єдиному податку. Схема ускладнилась та зросла в 

ціні у двічі, але не ліквідована.  
Хоча, крок до модернізації єдиного податку в даній ситуації було 

зроблено шляхом внесення змін до Податкового кодексу України та надання 

можливості фізичним особам-підприємцям співпрацювати з юридичними 
особами. Але, таким підприємцям забороняється надавати послуги юридичним 

особам. Тобто, законодавець врахував необхідність у здійсненні господарської 
діяльності таким фізичним особам-підприємцям в масштабах, які не звужують 

інтереси підприємців. 
Аналізуючи законодавство України, можна дійти до висновку, що органи 

оподаткування в Україні мають суттєві можливості вплинути на діяльність всіх 
суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема, і на платників, що перебувають 

на спрощеній системі оподаткування. Все це нівелює сам зміст спрощеної 
системи оподаткування та збільшує корупційні ризики для підприємця і як 

наслідок не ліквідовує, а сприяє розвитку тіньових схем ведення 
підприємницької діяльності. 

Питання модернізації спрощеної системи оподаткування необхідно 

розглядати як мінімум з двох сторін. По-перше, модернізація існуючої системи 
спрощеного оподаткування повинна забезпечити виведення з тіні тих, не 

чесних, платників податків, які використовували спрощену систему 
оподаткування як інструмент мінімізації податкових платежів. По-друге, 

модернізація спрощеної системи оподаткування не повинна призвести до 
масового скорочення суб’єктів господарювання, які працюють на даній системі, 

і як результат зменшення надходжень до бюджету. 
Модернізація спрощеної системи оподаткування, в контексті модернізації  

всієї податкової системи, повинна відбуватись цілеспрямовано, системно, 
відкрито, виважено та поступово у часі. Метою таких дій повинно стати 

досягнення найбільш оптимального співвідношення двох вищезгаданих сторін.  
Сьогоднішню недосконалість спрощеної системи оподаткування 

відчувають всі: підприємці, уряд, суспільство. Основними проблемами 
спрощеної системи оподаткування, які знижують її ефективність є мінімізація 
оподаткування. Частина суб’єктів господарювання, що перебувають на 

спрощеній системі оподаткування є учасниками схеми ухилення від сплати 
податків. Як приклад, роботодавець змушує співробітників реєструватись 

фізичними особами-підприємцями, які працюють на спрощеній системі 
оподаткування та заключає з ними договір співпраці і переводить 

взаємовідносини з ними на контрактну форму співробітництва. У даному 
випадку роботодавець уникає сплати внесків за трудову діяльність працівника, 

а фізична особа – податку на доходи, та інших внесків. Тому, державі необхідно 
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аналізувати практику застосування спрощеної системи оподаткування та 

робити висновки, які будуть направлені на знешкодження таких схем.  
Неврегульованість спрощеної системи оподаткування згідно Податкового 

кодексу, негативні очікування від застосування контрольних функцій 
податкових органів спричиняє ліквідацію суб’єктів малого підприємництва. У 

подальшому це може призвести до тінізації малого бізнесу та зростанню 
соціальної напруги, що зрештою негативно відобразиться на економічній 

активності суб’єктів господарювання. 
Але ж і цілковита ліквідація спрощеної системи оподаткування скоріше 

викличе негативні процеси в економіці, аніж сприятиме швидкому 

економічному зростанню. Ліквідація спрощеної системи не свідчить, що та 
кількість само-зайнятого населення, що працювала на спрощеній системі 

оподаткування перейде на загальну систему оподаткування. Навпаки, 
наслідком такого рішення стане перехід у тінь значної частини суб’єктів 

господарювання, що зменшить навіть наявні надходження до бюджету.  
Сьогоднішній стан розвитку економіки та модернізації спрощеної 

системи оподаткування вимагає стимулювання і всебічного сприяння в 
розвитку малого та середнього підприємництва. Саме тому до питання 

модернізації спрощеної системи оподаткування необхідно підходити досить 
обережно і комплексно. Як засвідчує практика економічно розвинених країн, 

основною прерогативою спрощеної системи оподаткування мають стати 
зменшення витрат і часу на ведення бухгалтерського та податкового обліку, а 
питання зниження рівня оподаткування виступає другорядним чинником.  

В процесі модернізації спрощеної системи оподаткування задля 
забезпечення ефективного функціонування даної системи, та збереження 

балансу між владними і підприємницькими інтересами варто врахувати 
наступні аспекти:  

- суб’єкти господарювання, які працюють в соціально значимих 
напрямках обсяг реалізації буде меншим, відповідно і сума єдиного податку для 

них повинна бути меншою, а для суб’єктів підприємницької діяльності, які 
займаються торгівлею, граничний обсяг виручки повинен бути більшим 

відповідно і сума єдиного податку повинна бути більшою;  
- посилити відповідальність суб’єктів господарювання, які 

використовують найманих працівників. Вирішення даної проблеми можливе 
лише шляхом запровадження комплексної системи санкцій до злісних 

порушників трудового законодавства, з такою крайньою мірою покарання як 
скасування реєстрації даного суб’єкта господарювання на спрощеній системі 
оподаткування і переведення його на загальну систему оподаткування;  

- зменшення сфери застосування. Мається на увазі зменшення видів 
діяльності на які поширюватиметься можливість застосування спрощеної 

системи оподаткування. Це дасть змогу ліквідувати схеми мінімізації 
податкових платежів «над прибутковими» суб’єктами малого підприємництва;  

- створення автоматичного механізму формування податкових ставок. 
Тобто відповідно до диференційного розподілу суб’єктів господарювання за 

граничним обсягом реалізації варто створити алгоритм автономного обрахунку 
суми податкових ставок. Як один з можливих варіантів –  це формування 
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ставки податку як відсоткового значення мінімальної заробітної плати, що 

встановлена на 1 січня. 
Всі ці заходи позитивно впливатимуть на економічну активність в 

економіці самої ж держави та діяльності малого підприємництва, що призведе 
до нарощення фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання та населення. 

На шляху модернізації єдиного податку в Україні, актуальним може стати 
підтримка малого підприємництва шляхом прийняття відповідних нормативних 

актів. Так, наприклад, запровадивши нульову відсоткову ставку сплати єдиного 
податку для новостворених суб’єктів малого підприємництва з урахуванням 
певних особливостей (правил та обмежень, строків застосування нульової 

ставки), спрощена система оподаткування стала б на шляху підтримки малого 
та щойно зареєстрованого бізнесу, та набула б ще більшої популярності серед 

осіб, які планують відкриття бізнесу.   
 

 

Денисова Юлія Михайлівна, 
студентка магістратури  

Навчально-наукового інституту 
заочного навчання Національної 

академії внутрішніх справ  
 

ДО ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ФОНДОВОГО 

РИНКУ В УКРАЇНІ 
 

Структурні зміни в економіці країни потребують формування 
оптимальної моделі фондового ринку, який би забезпечив вільне переміщення 

капіталів у формі цінних паперів між різними секторами економіки, сприяв 
обігу та раціональному розміщенню фінансових ресурсів, давав можливість 

оцінити ефективність управління підприємством, створював умови для 
добросовісної конкуренції та обмеження монополізму. Відтак, побудова 

цілісного та прозорого, високоліквідного та ефективного ринку цінних паперів, 
регульованого державою та інтегрованого у світовий ринок є основною метою 

розвитку фондового ринку України  
Історія функціонування фондових ринків розвинених країн переконує, що 

реструктуризація є нормальним явищем будь-якої економіки. Перехідний 
період вимагає теоретичного обґрунтування відносин і закономірностей 
розвитку нового способу виробництва. 

На сьогодні, фондовий ринок України перебуває на стадії становлення, 
повільно функціонує вторинний ринок цінних паперів, у зв’язку з цим, останній 

не виконує ролі механізму перетворення заощаджень в інвестиційні ресурси. Це 
обумовлено низкою проблем, а саме: відсутність довіри до фондового ринку; 

слабка захищеність прав інвесторів; невідповідність законодавчої бази 
фондового ринку стану економіки; недостатня розвиненість інфраструктури 

ринку; невідповідність міжнародним стандартам та вимогам; відсутність 
розвиненої національної біржової та розрахунково-клірингової системи; 
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недосконалість оподаткування операцій з цінними паперами; недостатній 

рівень національних заощаджень тощо. 
З огляду на те, що фондовий ринок є важливою ланкою національної 

економіки, вивчення та аналіз актуальних проблем його функціонування є 
основою для вироблення ефективних стратегічних рішень, спрямованих на 

забезпечення економічного розвитку країни та побудови демократичного 
суспільства. 

Незважаючи на значний час, який минув після проголошення 
незалежності України, нажаль, залишається багато питань економічного життя 
держави, які потребують серйозної уваги та негайного вирішення. Так, 

фрагментарно вирішувалися питання функціонування окремих сегментів 
фондового ринку України, невизначеними залишаються пріоритети 

фондового ринку в умовах інтеграції світових фінансових ринків. 
Відсутність цілісного бачення концептуальної моделі всього фондового ринку 

України на довгострокову перспективу призводить до нескоординованого 
розвитку фінансових установ і ринків з існуючими потребами у відповідних 

фінансових послугах з боку реального сектору економіки та населення 
держави [1]. 

З огляду на викладене вище, акцентуємо на тому, що без розвиненого, 
стабільного, надійного та ефективного фондового ринку подальший розвиток 

економіки України є примарним. Стратегічно важливим є втілення 
обґрунтованих та системних реформ на фондовому ринку для забезпечення 
додаткових джерел фінансування економіки, що, в свою чергу, потребує 

розробки та послідовного впровадження довгострокової комплексної 
стратегії розвитку вітчизняного фондового ринку з урахуванням існуючих 

євроінтеграційних прагнень та сучасних реалій країни в умовах інтеграції 
світових фінансових ринків. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ 
АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
З метою стимулювання органічного агровиробництва урядами багатьох 

країн розроблено комплекс дій, спрямованих на розвиток цієї системи 
господарювання. До таких заходів відносяться поєднання виплат, субсидій та 

надання державних послуг, створення інституційної надбудови, вкладення 
інвестицій у розвиток органічного сектора. Окремим питанням слід розглядати 
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підтримку господарств у перехідний до органічного господарювання період. 

Важливого значення має розроблення та ратифікація законодавчого підґрунтя 
функціонування сфери органічного виробництва. Дані положення обумовили 

вибір теми дослідження. 
Законотворчий процес із врегулювання зазначеного питання в Україні 

розпочато у 2004 р., коли було започатковано роботу над законопроектом «Про 
органічне виробництво» [2], який було прийнято у першому читані у 2007 р. У 

подальшому на цей Закон було накладено вето президентом. Наступним етапом 
законодавчої розбудови основ органічного виробництва в Україні є 
розроблення проекту Закону України «Про виробництво та обіг органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини» від 15.05.2012 р. № 4682-VI [1], 
на який також було накладено вето. Цей Закон після доопрацювання Верховна 

Рада України прийняли лише у вересні 2013 р. Результатом тривалої (з 2004 р. 
по 2013 р.) законотворчої роботи став Закон України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 03.09.2013 р., що 
введений у дію з 1 січня 2014 р. [1].Однак, цей нормативно-правовий акт 

потребує значних доопрацювань, оскільки у наявному вигляді створює чисельні 
законодавчі колізії. Він має бути приведений у відповідність із рядом інших 

законодавчих актів. Необхідним є узгодження питань пільгового оподаткування 
із чинним податковим законодавством, фінансування дотаційних програм та 

державної підтримки із бюджетним законодавством, розподіл повноважень 
місцевих органів виконавчої влади. На окрему увагу заслуговують пропозиції 
щодо врегулювання сертифікації органічної продукції, що містяться у Законі. 

Зокрема, пропонується створення дворівневої системи сертифікації – державної 
та приватної. Така практика має місце у ряді країн Європи і, як свідчить їх 

досвід, має чисельні переваги. Однак, відповідно до цього Закону функцій 
сертифікації та державного нагляду мають здійснюватися в межах однієї 

установи, що є неефективним і суперечить загальним принципам законодавства та 
управління. Отже, крім зазначених доопрацювань до Закону України «Про 

виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» 
повинні бути прийняті зміни до таких чинних законодавчих актів, як 

Податковий кодекс України, Закон України «Про центральні органи виконавчої 
влади», Закон України «Про державну підтримку сільського господарства 

України», Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою», Закон України «Про підтвердження 

відповідності» тощо. 
Отже, побудова вітчизняної державної політики із стимулювання розвитку 

цієї сфери також має відбуватися у відповідності до зазначеного трикомпонентного 

механізму із певною його адаптацією до вітчизняних умов господарювання. Вже 
розпочато процес розбудови інституційного середовища функціонування ринку 

органічної продукції в Україні – прийнято Закон України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини».  

Отже, гармонійне поєднання ринкових та державних методів управління є 
запорукою стимулювання розвитку ринку органічної продукції. При цьому, 

мають використовуватися різноманітні важелі державного регулювання. Для 
подальшого ефективного функціонування вітчизняного ринку органічної 
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продукції на інституційному рівні вже зроблені перші кроки, а саме розроблено 

проекти законодавчих актів, що регулюватимуть відносини у досліджуваній 
сфері, створені перші приватні сертифікаційні організації. Проте, нагального 

вирішення потребують ряд проблем впровадження органічного 
господарювання, вирішення яких значно підвищить темпи розвитку 

вітчизняного ринку органічної продукції та створить сприятливі умови для 
функціонування органічних підприємств. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК 

ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ 
ВИДАТКІВ ДЕРЖАВИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Основою формування бюджету, незалежно від його місця в бюджетній 

системі України, є прогнозна оцінка обсягів доходів. Саме обсяг доходів 
відповідного бюджету, потребує того, щоб оцінка прогнозного значення 

доходів була максимально обґрунтованою та якомога точнішою, що дасть 
можливість забезпечити належне його виконання. Місцеві бюджети можна 

розглядати як основний фінансовий план розвитку територіальних громад, 
районів та областей України. Дохідна частина кожного місцевого бюджету 

відображає результати роботи підприємств, організацій та інших об’єктів 
господарювання, які діють на певній території, масштаби їх діяльності та 

обсяги доходів, частина з яких мобілізується в доходи місцевих бюджетів за 
допомогою податків, зборів та інших обов’язкових платежів. На формування 
місцевих бюджетів також впливає рівень доходів населення, яке є платником 

податків [1, с. 417]. 
Регулювання видатків місцевих бюджетів здійснюється через 

міжбюджетні відносини. Це відносини між державою та місцевим 
самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими 

ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією 
та законами України. 

Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення 
відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених 

http://organic.com.ua/proekt_zakonu_ukraini_pro_%20organichne%20_agrovirobnictvo.html
http://organic.com.ua/proekt_zakonu_ukraini_pro_%20organichne%20_agrovirobnictvo.html
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законодавчими актами України за бюджетами та бюджетними ресурсами, які 

повинні забезпечувати виконання цих повноважень. 
Використання бюджетних коштів безпосередньо пов’язане з виконанням 

делегованих органам місцевої влади повноважень, якомога повніше 
задоволення потреб населення шляхом його забезпечення громадськими 

послугами. Це – соціальний захист населення, організація освіти, охорони 
здоров’я, розвиток культури і спорту, виконання молодіжних програм та інші 

функції, які покладені на органи місцевої влади. Від наповнення місцевих 
бюджетів залежить їх спроможність у використанні коштів. 

За рахунок місцевих бюджетів здійснюється утримання установ 

соціально-культурного призначення та надання соціальної допомоги найбільш 
незахищеним верствам населення. Видатки цього спрямування займають понад 

80 % загального обсягу видатків місцевих бюджетів і мають стабільну 
тенденцію до збільшення. Видаткова частина місцевих бюджетів відображає 

стан місцевого житлово-комунального господарства, визначає напрямки 
витрачання мобілізованих до бюджету коштів [2, с. 83-84]. 

Проте навіть при застосуванні єдиних нормативів у бюджетному 
регулюванні окремі ланки бюджетної системи не мають достатніх доходів для 

фінансування необхідних видатків. Виникає необхідність фінансової допомоги 
цих бюджетів, яка може надаватися у вигляді бюджетних трансфертів. 

Бюджетний кодекс України систематизував види трансфертів і порядок їхнього 
визначення. Стаття 96 передбачає розподіл міжбюджетних трансфертів на 
чотири види. 

До першого виду належить дотація вирівнювання. Це трансферт, який 
надається на вирівнювання дохідної спроможності місцевого бюджету на 

безоплатній і безповоротній основі для забезпечення видатків делегованих 
державою. 

До другого виду належать субвенції, тобто міжбюджетні трансферти, що 
надаються для використання на певні цілі в порядку, визначеному тим органом, 

який ухвалив рішення про його надання (субвенції на здійснення програм 
соціального захисту населення; виконання інвестиційних проектів; утримання 

об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 
об’єктів спільного користування; виконання власних повноважень 

територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань та інші субвенції).  
До третього – міжбюджетні трансферти у вигляді коштів, що передаються 

до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих 
бюджетів та до четвертого – інші трансферти, що надаються на безоплатній і 
безповоротній основі у вигляді інших дотацій [3, с. 77]. 

Очевидним є той факт, що при проведенні трансфертної політики мають 
використовуватися як дотації вирівнювання, так і субвенції. Застосування 

цільових трансфертів дестимулює активність місцевих органів влади в 
розв’язанні поточних та інвестиційних питань за рахунок власних ресурсів. 

Однак, з іншого боку, цільові трансферти є найбільш контрольованою 
частиною державних коштів. Розмір таких трансфертів, як правило, 

встановлюється у фіксованій сумі, що є гарантією реалізації запланованих на 
початок року інвестицій місцевих бюджетів. Визначеність порядку 
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використання цільових трансфертів дозволяє підвищити ступінь прозорості 

витрачання державних фінансових ресурсів [4, с. 106]. 
Законодавчою базою для побудови міжбюджетних відносин є 

Конституція України [5], Бюджетний кодекс України [6], основні напрями 
бюджетної політики на відповідний рік, які визначаються постановами 

Верховної Ради України, інші закони України та нормативно-правові акти, що 
не суперечать бюджетному законодавству. 

Так, одним з основних документів на підставі якого будуються 
взаємовідносини між Державним та місцевими бюджетами та визначаються 
пріоритети на наступний бюджетний рік, є основні напрямки бюджетної 

політики. 
Жодна система міжбюджетного фінансування не може бути ефективною, 

якщо немає стимулів до збільшення надходжень. Умови формування і 
проблеми забезпечення територій необхідним обсягом фінансових ресурсів 

більш зрозумілі місцевим органам управління ніж центральним. 
Для цього необхідно встановити механізм стимулювання місцевих 

бюджетів, в яких: а) перевиконуються показники, які враховуються під час 
визначення обсягу міжбюджетних трансфертів шляхом додаткового 

фінансового ресурсу з Державного бюджету, а не шляхом вилучення з одного 
бюджету та надання його іншому; б) існує перевиконання планових показників 

по доходах Державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування 
дотації вирівнювання місцевим бюджетам. Відповідно треба установити 
відсоток відрахування обсягу перевиконання цих показників до відповідних 

місцевих бюджетів [7, с. 228-229]. 
У свою чергу, такий підхід сприятиме зацікавленості органів місцевої 

влади в нарощуванні дохідної бази, що дасть можливість зменшити обсяг 
трансфертів, що надаються з Держаного бюджету (дотації вирівнювання) у 

наступних періодах. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
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ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

Відмінності бюджетного контролю в умовах застосування програмно -
цільового методу планування від контролю в умовах використання витратного 

методу відзначаються за такими позиціями, як цілі, методи та предмет 
бюджетного контролю. Метою контролю в умовах застосування витратних 

методів планування є забезпечення законності та цільового характеру 
використання бюджетних коштів, водночас як метою контролю використання 

коштів бюджету, орієнтованого на результат, є оцінка ступеня досягнення 
завдань бюджетної політики держави [1, с. 7-12]. Отже, головним завданням 

моніторингу та контролю за виконанням бюджетних програм у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху є забезпечення досягнення 

максимальної соціальної ефективності (скорочення кількості загиблих та 
постраждалих, мінімізація матеріальних втрат) за умови раціонального 
використання фінансових та матеріальних ресурсів. 

Як зазначає В. В. Рульова, методи бюджетного контролю, що традиційно 
застосовують у вітчизняній практиці діяльності суб’єктів фінансового 

контролю, не завжди дають змогу встановити, наскільки ефективно було 
використано бюджетні кошти і які результати їх використання. Для отримання 

такої оцінки необхідно застосовувати спеціальні методи фінансового контролю, 
за допомогою яких можна оцінити рівень ефективності використання 

бюджетних асигнувань отримувачами бюджетних коштів [1, с. 8-10]. 
Крім того, паралельно з контролем та аудитом виконання бюджетних 

програм обов’язково повинен здійснюватися їх моніторинг, тобто 
систематичний збір інформації про бюджетні видатки та показники 

результативності виконання програм з метою оперативного управління й 
аналізу. Адже, як наголошує І. В. Запатріна, моніторинг виконання  програм – 

це дієвий засіб забезпечення прозорості використання бюджетних коштів та 
посилення підзвітності виконавців програми перед головним розпорядником 
бюджетних коштів і громадськістю [2, с. 20-29]. 

Для ефективного управління бюджетним процесом та здійснення дієвого 
фінансового контролю обґрунтована оцінка державних програм має велике 

значення. Так, стає можливим правильно визначати напрями соціально -
економічної діяльності держави, оцінювати одержані результати та 

ефективність використання коштів, направлених на здійснення відповідних 
заходів. Інформація щодо фактичного виконання державних програм допомагає 

керівникам приймати зважені та умотивовані рішення. Але якщо показники та 
критерії виконання програм не досить вагомі та чіткі, виникає загроза 
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прийняття неаргументованих субʼєктивних рішень щодо реалізації бюджетної 

політики. У результаті - можуть бути не досягнуті намічені цілі, а контроль за 

ефективністю витрачання бюджетних коштів втрачає значимість. 
Заслуговують на увагу рекомендації Світового банку щодо використання 

показників результативності виконання проектів. Дуже точним є визначення 
поняття показників результативності виконання, під якими слід розуміти «міру 
оцінювання впливу проекту, його продукту, кінцевого результату та задіяних 

ресурсів, моніторинг яких здійснюється в процесі виконання проекту для 
оцінки ступеню досягнення його завдань. Показники організують інформацію 

таким чином, щоб виявити взаємозвʼязок між впливом проекту, його 

продуктом, кінцевим результатом та задіяними ресурсами та допомогти 
окреслити поточні проблеми, що можуть зашкодити досягненню цілей 

проекту» [3]. 
Спеціалістами Світового банку було розроблено різні типи показників 

оцінювання виконання проектів: показники задіяних ресурсів, продукту, впливу 
і результатів, відповідності, ефективності, результативності та сталості (цей 

показник відображає сталість переваг проекту в часі, зокрема після закінчення 
його фінансування)[3]. 

В Україні бюджетні програми досить часто запроваджуються без реальних 

розрахунків і ґрунтовних вимірів для досягнення поставленої мети, без 
визначення чітких результатів їх реалізації, а найголовніше, однозначних, 

обґрунтованих обсягів і джерел фінансування. Рівень показників за 
результатами прийнятих управлінських рішень є досить низьким, а 

використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами 
неефективним. Показники витрат і надалі зростають як у цілому, так і на 

одиницю одержаного продукту. Рівень охоплення громадян стосовно 
отримання ними суспільних благ і послуг залишається умовно стабільним від-

повідно до законодавства, але нестабільним на практиці та має негативну тен-
денцію щодо їх фінансового забезпечення 4]. 

При розробці методики оцінки ефективності програм у сфері безпеки 
дорожнього руху, слід враховувати, що бюджетні програми різняться між 

собою напрямами та цілями, засобами та ресурсами для реалізації, 
впроваджуються у різні галузі, отже розробка універсальної системи показників 
для визначення результативності та ефективності виконання всіх бюджетних 

програм є недоцільною. Центральне місце у визначенні ступеня ефективності 
використання бюджетних коштів повинен зайняти узагальнюючий 

(інтегральний) показник ефективності виконання бюджетних програм, який би 
відображав підсумкові результати сумісної дії окремих чинників, що 

характеризують різні сторони ефективності та відображаються певною 
системою показників [4]. Для програм у сфері безпеки дорожнього руху таким 

інтегральним показником має стати скорочення кількості загиблих та 
постраждалих внаслідок ДТП. 
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Адміністративно-правовий статус працівника міліції в сучасних умовах 

соціального розвитку і оновлення української правової системи вбачає інститут 
адміністративного права, зокрема більш конкретніше даний статус 

конкретизується наявністю прав і обов’язків закріплених законодавцем, як 
сукупність наявних правових можливостей необхідних для виконання 
покладених на працівника міліції та міліцію в цілому обов’язків. Однак 

виконання покладених на працівника міліції та міліцію в цілому обов’язків 
потребує використання ними певних «інструментів» нагально необхідних у 

їхній повсякденній діяльності.  
Саме поняття «інструмент» (із латинської instrumentum – знаряддя) – суто 

технологічне поняття, яке означає технологічне оснащення (знаряддя або 
пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з 

метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо [10]. Зокрема 
таке поняття як «інструмент» використовується в адміністративному праві 
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Федеративній республіці Німеччині, досвід та ідеї науки якої у свою чергу 

перейняло і адміністративне право України [8].  
Тому таким інструментом у адміністративно-правовому статусі 

працівника міліції та такого державного озброєного органу виконавчої влади як 
міліція, в цілому, є публічне майно, що використовується ним для виконання 

покладених на нього обов’язків, яке можна умовно поділити на: спеціальні 
засоби, рухоме та нерухоме майно і публічні грошові кошти. Хоча деякі вчені-

дослідники  адміністративісти у першій половині XX століття, висловлювали 
таке твердження, що майно яке використовується суспільством задля 
задоволення своїх потреб є «публічним», а майно яке використовується для 

служіння цілям державного управління є «адміністративним» [9, с. 54]. Однак, 
враховуючи твердження вчених минулого століття, все ж треба брати і до уваги 

швидкість технічного прогресу, який у свою чергу набагато випереджає 
сучасну відповідність вітчизняного законодавства у регулюванні процесів, які 

супроводжується даним прогресом. В зв’язку з чим виникає необхідність 
детального розгляду такого виду публічного майна, що використовується 

працівниками міліції, задля виконання покладених на них обов’язків 
передбачених ст. 10 Закону України «Про міліцію» [1], як гумовий кийок 

(гумова палиця), який відповідно до постанови Кабінету міністрів України  
№ 829 від 04.08.1997 року [3], відноситься до спеціальних засобів – активної 

оборони. Отже, порядок його застосування та правові підстави регламентується 
Законом України «Про міліцію» (далі – Законом) [1], зокрема статтями 12 і 14, 
постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.02.1991 року № 49 [2], та 

наказом МВС України від 28.07.1994 року № 404 [6]. 
Таким чином більш чітке тлумачення такого спеціального засобу 

активної оборони, як гумовий кийок (гумова палиця) дається у декількох 
джерелах, зокрема С.М. Решко та інші, зазначають, що – це зброя, яка 

використовується працівниками правоохоронних органів під час несення 
служби із забезпечення громадського порядку, приборкання масових акцій 

громадської непокори, затримання злочинців, інших випадках, вказаних у 
Законі, та інших законодавчих актах [7, с. 124]. Інше джерело  зазначає, що 

такий вид спеціального засобу активної оборони (гумовий кийок або гумова 
палиця) визначається як спеціальний засіб, який мають право застосовувати 

зокрема працівники міліції, інспектори рибоохорони для припинення фізичного 
опору, насильницьких дій, безчинства, подолання протидії законним вимогам 

адміністрації виправно-трудових закладів, якщо інші спроби не забезпечили 
виконання покладених на ці органи обов’язків [11].  

Отже, гумовий кийок (гумова палиця) слугує в якості інструмента 

співробітників органів внутрішніх справ та працівників міліції безпосередньо у 
найефективнішому виконані покладених на них Законом обов’язків.  

Однак цікавим фактом є те, що згідно Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та дратівливої дії, індивідуального захисту, активної 
оборони та їх продажу [6], а також Порядку продажу, придбання, реєстрації, 

обліку, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених 
речовинами сльозоточивої та дратівливої дії [5], придбання спеціальних засобів 
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активної оборони здійснюється за дозволами органів внутрішніх справ на їх 

придбання та за дорученням особи, відповідальної за їх придбання та паспорта 
громадянина або документа, який посвідчує особу. 

Виходячи із викладеного доцільно визначити, що гумовий кийок (гумова 
палиця) є тим самим публічним майном, яке використовується як інструмент 

для здійснення своїх повноважень працівниками міліції, яким у свою чергу 
можуть і користуватися у встановленому порядку юридичні особи та фізичні 

особи.  
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ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ. МЕЖІ БІДНОСТІ. ДЕРЖАВНЕ 

ФІНАНСУВАННЯ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ. 
 

Бідність – явище загальнолюдське: економічне, філософське, політичне, 

соціальне. Воно існує у світовому економічному просторі, і в тому числі в 
Україні. Незважаючи на досягнення людства в галузі науково - технічного 

процесу і сучасних технологій, а також на яскраву соціальну трансформацію, 
що радикально змінило цивілізацію в другій половині 20 століття, нині третина 

населення земної кулі живе в умовах злиднів. Бідність сприймається особливо 
драматично на фоні успіху людства (причому колосального) в його 

прогресивному русі. 
Бідні сьогодні – це не окрема група людей чи члени суспільства, а цілі 

країни і навіть контингенти. Світ поділено на багаті і бідні країни, центр і 
периферію. Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі частіше можемо 

зустрічати інформацію про бідність у країнах, що розвиваються, проте вона  
притаманна і розвиненому світові. І країнам, що здійснюють ринкову 
трансформацію економіки.[1, 24] 

Бідність як крайній прояв диференціації рівня життя і нерівності 
отримуваних населенням прибутків притаманна кожному (будь якому) 

суспільству незалежно від різниці у соціальному устрої. Це одна з 
найстрашніших і найбільш гострих проблем, яка потребує не тільки 

теоретичного, а й практичного вирішення. Це багаторівнева соціально – 
економічна категорія, яка відображає комплекс відносин між індивідом 

(домогосподарство) і суспільством з приводу форм життєдіяльності, ще не 
дозволяє людині підтримати мінімальний рівень споживання, прийнятий за 

стандарт (межу) у даному суспільстві. Особливості політичного чи 
адміністративного устрою мають вплив лише на ступінь інтенсивності прояву 

бідності. Більше того, численні дослідження, що проводилися в світі, дозволили 
виділяти загальні риси, які їй притаманні повсюди.[2, 3] 

Сьогодні зрозуміло, що бідність існує не в окремій формі. Навпаки, вона 
представлена в їх багатоманітності, що є специфічними для різних соціальних 
груп. Але яку б з форм вона не приймала, та сприймається бідність як крайня 

точка, несприйнятлива для суспільства через ряд морально - етичних і 
економічних причин. Тому боротьба з нею є складовою частиною офіційної 

політки соціального розвитку у всіх країнах. Це не нове явище і для 
українського життя. Але розробка проблеми в нашій країні в зв’язку з 

ідеологією носила не комплексний характер. 
Розподіл і виділення форм бідності залежить від обраного критерію. Існує 

абсолютна та відносна бідність. Першу можна визначити як рівень безробіття, 
незабезпечення стандарту матеріальних і духовних потреб населення. Проблема 
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поділу бідності на «абсолютну та відносну» є одним з найсуперечливіших 

моментів усієї теорії. Відносна бідність притаманна будь – якому суспільству. 
Вона визначається за майновим розшаруванням населення (наприклад, бідними 

вважається певна частина – від 10 до 30% людей з найнижчими доходами).[3] 
Стратегія соціальної політики в країні і розміри соціальних витрат 

формуються під впливом політичної системи, демографічної ситуації, традицій, 
цінностей і т. д. окрім того, кожному періоду економічного розвитку відповідає 

певна соціальна політика. В умовах економічних змін і великих технологічних 
зрушень, коли рівновага порушується, необхідне перетворення всієї системи 
державного регулювання. Як відображення циклічності економіки соціальна 

стратегія трансформується з «жорсткого» в «м’який» тип. Перший з них, 
робить ставку на найбільш активних членів суспільства, припускає формування 

«нижчих» прошарків. Подібна стратегія використовується, в першу чергу, за 
допомогою пониження частки соціальних витрат в державному бюджеті. Друга 

ж з вказаних соціальних стратегій спрямована на пом’якшення соціальних 
різниць і здійснюється за рахунок підвищення соціальних витрат.  

Процедура і методика розрахунку бідності варіюють в залежності від 
того, які змінні визнаються важливішими: товари та їх характеристики, попит і 

пропозиції, прибуток, витрати, потреби. Головною проблемою залишається те, 
якою концепцією користувався для проведення досліджень – відносною чи 

абсолютною. Якщо застосовується остання, то в центрі уваги опиняється 
визначення біологічних та фізіологічних потреб. За цією концепцією потреби 
змінюються від таких обставин як рівень розвитку країни, ступінь нерівності 

між бідними і багатими у суспільстві.[4, 8] 
Обов’язковою умовою встановлення межі абсолютної бідності є 

визначення мінімальної припустимої калорійності харчування населення 
країни, регіону і т. д. Дуже важливим моментом є встановлення 

диференційованої калорійності харчування для різних вікових категорій, а 
також в залежності від роду, сфери праці людей (вимога, що не завжди 

виконуються). Потім калорії переводять у набір продуктів, що є адекватним 
моделі типового споживання в даному суспільстві. Щоб глибше підійти до 

вивчення поняття «бідність», її рис, показників, необхідно розглянути її моделі, 
тобто нерівність, економічну залежність і потребу.[5, 64] 

Виходячи з вищесказаного хочу зауважити на вихідних моментах при 
визначенні бідності. По-перше, ця проблема тісно пов’язана з рівнем 

суспільного розвитку. Її можна представити як сукупність соціальних норм, що 
санкціонують відносини між органами соціального захисту, приватними 
благодійними організаціями і нижчими прошарками суспільства, а також норм, 

що виділяють мінімально припустимий рівень товарів та послуг. Ця норма 
може встановлюватися як організаційно – державою, так і неофіційно – 

«народом». По-друге, бідність відносною, а тому й постійною. Її існування 
природно та закономірно в усіх державах. Оскільки повна соціальна рівність 

неможлива, про що свідчить досвід не одного покоління, то неможливо і 
ліквідувати бідність, яка тісно пов’язана з проблемою нерівності. Можливе 

лише зменшення крайніх форм її прояву, але не можна її знищити. 
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Досвід боротьби з бідністю в розвинених країнах показує, що ефективною 

вона може бути тільки коли в ній реалізуються заходи державної політики, 
спрямовані на усунення причин, що породжують нерівність. А це насамперед 

політика економічного зростання з яскраво вираженими соціальними 
пріоритетами, спрямованими на вирівнювання можливостей усіх членів 

суспільства в розвитку людського капіталу. Успішною боротьба з бідністю в 
Україні може бути тільки в умовах реального реформування соціально – 

трудової сфери. Саме тут накопичуються сьогодні основні причини, які 
породжують бідність. Стратегія боротьби з нею лежить у створенні передумов 
економічного зростання зорієнтованого на соціальні пріоритети.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ТА 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ 
 

Кризові явища в економіці України, скорочення виробництва та 
відрахувань до бюджету тощо матимуть відчутні наслідки в усіх галузях 

господарювання та соціальній сфері. Саме тому необхідно мінімізувати й 
унеможливити злочинні прояви у податковій системі, як головному механізмі 
здійснення функції перерозподілу доходів та одному з найважливіших важелів 

державного впливу на сферу бізнесу. Безсумнівно, головним елементом у цьому 
ланцюгу (механізмі), є дієвий контроль з боку відповідних державних органів. 

Досвід зарубіжних країн у сфері податкового контролю, зокрема в США 
[1], свідчить, що притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб 

за податкові злочини може бути дуже корисний для українського податкового і 
кримінального законодавства, адже ухилення від сплати податків здійснюється 

найчастіше не тільки в особистих інтересах керівника фірми, але й в інтересах 
підприємства, де присутні інтереси засновників. Діюче законодавство України 
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передбачає кримінальну, цивільно-правову, адміністративну та дисциплінарну 

відповідальність за порушення податкового законодавства (п. 22 ст. 2 та ч. 2 ст. 
8 Конституції України) [2].  

За організаційно-правовою природою контроль у сфері оподаткування 
необхідно розглядати як систематичну, конструктивну і позитивну діяльність, яка 

має місце як у сфері регулятивних, так і у сфері правоохоронних відносин, що 
зумовлено тісним зв’язком контролю з процесом прийняття управлінських рішень.  

Податковий контроль варто розглядати як функціональний елемент і 
основну форму податкового адміністрування, а також специфічну систему 
спостереження за фінансово-господарською діяльністю платників податків з 

метою її оптимізації для якісного виконання податкового законодавства. 
У той же час, контроль у сфері оподаткування слід розглядати як певну 

систему (організаційно-правову) або механізм, елементи якого включають 
такі категорії як суб’єкт, об’єкт, принципи, гарантії, завдання, функції, 

методи та методику здійснення тощо. 
Основними завданнями податкового контролю є: невідворотність 

покарання порушників податкового законодавства; забезпечення правильного 
обчислення, своєчасного і повного внесення податків і зборів до бюджетів 

різного рівня; попередження порушень податкового законодавства, а також 
відшкодування збитків, заподіяних державі у результаті невиконання 

платниками податків (податковими агентами) та іншими особами своїх 
обов’язків. 

Серед необхідних ознак ефективної системи контролю за дотриманням 

податкового законодавства зазначимо: створення структури податкового 
відомства з орієнтацією на певні категорії платників податків; проведення 

роз’яснювальної ефективної роботи серед населення, пов’язаної з 
ознайомленням з податковим законодавством; наявність ефективного 

алгоритму вибору платників податків для проведення контрольних перевірок; 
застосування ефективних форм, прийомів і методів податкових перевірок, 

заснованих як на розробленій податковим відомством єдиній комплексній 
стандартній процедурі організації контрольних перевірок, так і на міцній 

законодавчій базі, що надає податковим органам широкі повноваження в сфері 
податкового контролю для впливу на несумлінних платників податків; 

використання системи оцінки роботи податкових інспекторів, що дозволяє 
об’єктивно врахувати результати діяльності кожного з них, ефективно 

розподіляти навантаження при плануванні їхньої роботи. 
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що реалізація такого комплексу 

завдань залежить від безумовного виконання законодавства та сумлінного 

ставлення кожного працівника до своїх посадових обов язків, а також від 

інтелектуального професійного і культурного рівня персоналу. Йдеться, 
передусім, про зміцнення дисципліни, викорінення протиправних корупційних 

діянь та інших негативних проявів, що компрометують контролюючі органи, 
підривають міжнародний авторитет нашої держави.  

Список використаних джерел: 
1. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран. Вопросы теории и 

практики. – М., 2003.  
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ННІПФПМГБВВ  НАВС                   
 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-
КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ ТА ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

До соціально-культурних видатків держави належать видатки на: 
соціальний захист населення і соціальне забезпечення, освіту, науку, культуру і 

засоби масової інформації, охорону здоров'я, фізичну культуру та спорт, заходи 
в галузі молодіжної політики. Фінансування зазначених видатків відіграє 

велику соціальну та політичну роль, формуючи в суспільстві відчуття 
«благополуччя й задоволення» або «розчарування» тими процесами, що 

відбуваються у країні. В той же час, в умовах існування бюджетного дефіциту 
соціально-культурна сфера с найбільш вразливою, тому що велика кількість 

цих видатків фінансується за «залишковим принципом», тобто в останню чергу 
або ж за дуже скороченими нормативами та нормами. 

До появи в Україні соціально-культурних закладів з недержавною 
формою власності (приватні театри, лікарні, школи, університет тощо), вся 
соціально-культурна сфера повністю включалася до бюджетної сфери, тобто 

повністю фінансувалась з бюджету, а відносини, що виникали з приводу 
фінансування її видатків, цілком врегульовувались нормами фінансового права 

нормами, що регулюють відносини в галузі мобілізації, розподілу і 
використання фондів коштів, що є частиною національного доходу, з метою 

забезпечення завдання та функцій держави. З появою недержавних соціально -
культурних закладів, яка зумовлена проголошенням у Конституції України 

приватної форми власності, відбувається трансформація поняття фінансування 
соціально-культурної сфери.  

До появи підприємств, організацій, закладів культури з недержавною 
формою власності правове регулювання видатків на культуру здійснювалось: а) 

нормами фінансового права, що регламентують кошторисно-бюджетне 
фінансування; б) нормами фінансового, цивільного та господарського права, що 

регламентують фінансування госпрозрахункових підприємств та підприємств з 
недержавною формою власності. 

Таким чином, з появою культурно-мистецьких закладів з недержавною 

формою власності правове регулювання видатків соціально-культурної сфери 
вийшло за поле фінансового права і у певній частині регулюється нормами 

цивільного права та господарського права. Так, нормами цивільного права 
регулюються відносини, що виникають при покритті видатків підприємств, 

організацій та установ з недержавною формою власності. На кошторисно -
бюджетному фінансуванні залишаються виключно соціально-культурні 

установи державної та комунальної форми власності. 
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Стаття 46 Конституції України встановлює, що громадяни мають право 

на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 
підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел 

соціального забезпечення, створенням мережі державних, комунальних, 
приватних закладів для догляду за непрацездатними. 

Згідно з функціональною структурою видатків бюджетів України, розділ 

видатків на «Соціальний захист та соціальне забезпечення» включає: 

 оплату пенсій та допомоги – компенсаційні витрати у зв'язку з наданням 

пенсіонерам безплатного проїзду; пенсій військовослужбовцям Міноборони, 

прикордонних військ, національної гвардії, служби безпеки; 

 оплату пільг ветеранам війни і праці; 

 фінансування допомоги сім'ям з дітьми;  

 оплату видатків дитячих закладів-інтернатів та притулків для неповнолітніх, 

програм соціального захисту неповнолітніх; 

 оплату видатків будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів; 

 фінансування молодіжних програм та інших заходів в галузі соціальної 

політики; 

 інші види соціальної допомоги. 

 
 

Гаврищук Михайло Михайлович, 
Курсант 23 групи ФВВ 

ННІПФПМГБВВ НАВС 
 

ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
 

Сьогодні найперспективніший напрям розширення доходів держави – 
залучення тіньових оборотів виробництва та послуг до сфери легального 

бізнесу. Але всі намагання вирішити цю проблему, зокрема й за рахунок 
удосконалення системи оподаткування, упорядкування пільг, посилення 
контрольних функцій за збором податків, не дали очікуваних результатів. 

Тіньова економіка в країні все ще займає провідні позиції і складає близько 
половини всієї економіки. 

Як визначено І.В. Мазур під тіньовою економікою розуміють сукупність 
економічної діяльності, не врахованою офіційною статистикою і не включеної 

до валового національного продукту країни. [5, с.74] 
Над висвітленням даної проблеми працювало багато фахівців. Більшість з 

них, розриваючи це питання, вказують на структурні компоненти тіньової 
економіки. Вони визначають, що вагомою складовою тіньового сектора є так 

званий чорний ринок, який тісно пов’язаний зі сферою грошового обігу, який 
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виникає внаслідок шахрайства, розкрадання, рекету, незаконних валютних 

операцій тощо.[2, с.28] 
Невелика група дослідників, а саме В.О.Мандибура,  виділяє іншу 

складову тіньового сектора господарства країни так звану паралельну 
економіку, що більшою мірою ніж чорний ринок пов’язана зі сферою 

виробництва. [6, с.79] 
Досліджуючи це питання слід визначити причини ухилення від 

оподаткування. Одним із ключових чинників тіньової економіки є 
недосконалість та фіскальний характер податкової політики, а також 
нестабільність її законодавчої бази. 

За оцінками експертів загальне податкове навантаження в Україні майже 
вдвічі перевищує цей показник в інших країнах. А це стимулює приховування 

реальних обсягів економічної діяльності, виведення її ―у тінь‖. Окремо слід 
зазначити недосконалість механізму відшкодування податку на додану вартість 

та застосування кримінальних схем у зовнішньоекономічній діяльності. Все це 
призводить до того, що держава недоотримує значні бюджетні кошти, у зв’язку 

з цим скорочується фінансування державних програм. 
Неплатники податків перебувають у вигідному становищі порівняно із 

законослухняними платниками з точки зору ринкової конкуренції. Фіскальні 
правопорушення ведуть до дефіциту дохідної частини бюджету, а держава, щоб 

збільшити бюджетні надходження вдається до введення нових податкових 
платежів, збільшуючи ставки діючих податків і зборів. Тому в інтересах як 
суспільства, так і кожного платника податків, має бути вимога, щоб податкове 

законодавство не порушувалось. 
У результаті нашого дослідження, виконаного на основі аналізу чинного 

законодавства України та аналізу практичних матеріалів його реалізації 
визначено основні механізми одержання тіньових прибутків: приховування 

прибутків від оподаткування; незаконні конвертаційні операції; перевід у 
готівку безготівкових коштів; тіньовий обмін валют; нелегальний експорт 

капіталу; неповернення валютних коштів, які незаконно зберігаються за 
кордоном; шахрайство з фінансовими ресурсами; нецільове використання 

бюджетних коштів; спекулятивні операції з цінними паперами; шахрайська 
діяльність страхових інвестиційних компаній і комерційних банків та інше.  

Не останнє місце належить і чинникам, що визначають розвиток та 
зростання тіньової економіки. До основних чинників, що сприяють зростанню 

неформальної економіки можна віднести: недосконалість правового 
регулювання економічної сфери; знецінення обігового капіталу в результаті 
інфляції; штучність курсу національної грошової одиниці і недосконалі 

грошово – кредитні відносини; фіскальний характер податкової політики; 
нерозвиненість фондового і страхового ринків; нелегальний переказ валютних 

коштів за кордон та інше. 
Дослідивши дану проблему, ми пропонуємо такі напрями реформування 

податкової системи України: 
1)      забезпечення стабільності податкового законодавства; 

2) суттєво спростити податкове законодавство, тобто, закони з питань 
оподаткування мають бути законами прямої дії; 
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3) усунення дублювання одних податків іншими; 

4) законодавчо стимулювати суб’єктів господарювання, щоб вони 
інвестували капітал в легальну економіку; 

5) спрямувати податкові пільги на стимулювання економічного 
зростання та інвестиційно – інноваційних процесів. Оскільки, саме пільги щодо 

податку на прибуток відіграють роль стимуляторів інвестиційних процесів та 
економічного розвитку; 

6) створити дієвий механізм, який виключав би можливість державної 
реєстрації фіктивних підприємницьких структур; 

7) удосконалювати нормативно – правові акти, що регулюють питання 

бартерних операцій, використання векселів при взаєморозрахунках; 
8) чітко та вичерпно визначити всі елементи оподаткування; 

9) посилити відповідальність працівників податкових органів за 
необ’єктивне проведення перевірок; 

10) створити робочі групи зі сприяння легалізації тіньової зайнятості 
населення. 

Отже, проведені дослідження дали змогу зробити наступні висновки: 
структура та склад тіньової економіки України мають свою специфіку, 

обумовлену переходом до засад ринкової економіки. Тому з тіньовою 
економікою можна боротись через створення сприятливих умов для легальної 

економічної діяльності. Необхідно впроваджувати податкові реформи, які 
будуть спрямовані на зниження і вирівнювання податкового тягаря, спрощеної 
податкової системи, посилення податкового контролю за рівнем витрат 

виробництва, мінімізацію витрат виконання й адміністрування податкового 
законодавства. Ми розглянули тільки деякі аспекти з проблеми вплив тіньової 

економіки на податкове законодавство, що є полем для подальшого нашого 
наукового дослідження. 
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